CAM // GLASS

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x220 cm

ODA // THE ROOM

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x180 cm

STÜDYO // STUDIO

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x180 cm

iKi KUTU // TWO BOXES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x180 cm

AKIŞ // THE FLOW

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x180 cm

AKIŞ

AKIŞ

MiNiMUM // MINUMUM

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x180 cm

FA // F NOTE

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x180 cm

TER // SWEAT

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 220x160 cm

SIFIR BiR // ZERO ONE

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x180 cm

BEYAZ // WHITE

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x180 cm

LOKAL II // CLUB II

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

TEN // SKIN

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x180 cm

iSiMSiZ // UNTITLED

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 220x160 cm

DIŞSAL // EXTERNAL

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

SES II // VOICE II

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x180 cm

BOŞLUK // EMPTINESS

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

BOŞLUK

BOŞLUK

ÇiZGi // LINE

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

KIRMIZI // RED

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x140 cm

TEST // TEST

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x180 cm

Si // B NOTE

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 220x160 cm

DO // C NOTE

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ÜÇ TÜR // THREE KINDS

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x180 cm

Mi // E NOTE

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x180 cm

SEKANS // SEQUENCE

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x180 cm

SEKANS

SEKANS

ViRAL // VIRAL

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x180 cm

Ali Akay
Körler Üzerine

Düşünmeler
Murat Polat, çoğunlukla resimlerinde filmlerin imajlarını
kullanmakta. Özellikle Godard filmleri çalışmalarında
özellikli bir yere sahip durmakta. Bilhassa ilk başlarda,
“Cahiers de Cinéma” dergisinde yazarlık yapan JeanLuc Godard tarafından sinemaya doğru çekilen, önce
onun sevgilisi sonra da 1960’da karısı olan,
eski model (Coco Chanel’in ve Pierre Cardin’in
modelliğini yaptığı sırada, bir gün Cafe Deux Magots’da
otururken artist bulma ajansında çalışan kafa avcısının
tekliflerini kabul eden, fotoğraflarıyla dikkat çeken ve
Coco Chanel tarafından ismi verilerek kendisine
Anna Karina denilen) ve sinema yıldızının imajlarına
saplantılı bir şekilde bağlanmış gözükmekte.
Tablolarında siyah beyaz kullanarak 1960’lı yılların
filmlerine gönderme yapmakta.
Godard’ın filmlerinde olduğu gibi yine, harflerin ve
kelimelerin ehemmiyetli bir yeri var. Harfler birer
gösterge olarak forma ve içeriğe ait olarak çalışıyorlar.
Renklendirdiği zamanlarda ise kimi zaman siyah beyaz
film karelerinden oluşan imajlara renk verilen
nesneleri kullanıyor. Nesneler siyah beyaz fon üzerinde
renkleniyor, kimi zaman ise renkler bir doku olarak
dokunma duygusunu yaratırcasına örülüyorlar.
Sinyal olarak adlandırdığı imgeler, bir bakıma
göstergeler olarak okunabilmekte. Renkler sanki
görmeyenlere yöneltilmişçesine farklı renklerle
birbirinin içine giriyor, karışıyor. Mesela, 2009 tarihli
“Kırmızı” adlı tuval üzerine yağlı boya çalışmasında,
kırmızı renk yok; tersine mavi bir doku imajı
kavramakta ve kendi dokusunu örmekte. İmajda ise
Meryem’e gönderme yaparcasına anne ve çocuk ilişkisi

gösterilmekte. Leonardo’nun Meryem’i gibi, burada da
fotografik imajdan yola çıkan ressam gözleri kapalı
bir kadının kucağına, kafasını yaslamış bir erkek
çocuk olduğu ileri sürülebilecek figürü yerleştirmiş.
Fakat sanki iki vücut birbirlerine eklemlenmişler.
Biri diğerine yaslanırken diğeri ise ana kucağında
yatmakta. Mavi doku çevrimsel olarak tabloyu
kaplamış ve kırmızı renge gönderme yapmakta.
Bu anlamda, Murat Pulat’ın çalışmalarında körlerin
önemini hemen vurgulayabiliriz.
Körler renk görürler mi? Rüyalarımız renkli midir?
Yoksa siyah beyaz mı görmekteyizdir imajlarımızı ve
hatta harflerimizi yazarak sanki birer imaj gibi.
Tıpkı Arap kaligrafisinde olduğu gibi; Batı alfabesinde
olduğunun tersine, harfler, yani hatlar (Kandinsky’nin
çizgiler olarak adlandırdığı çizgiler) birer imajıdır?
Batı’da kaligramları kullanan Fransız şair
Guillaume Apollinaire’in imaj-şiirlerinde olduğu gibi
(kelimelerden ve cümlelerden bir imaj çıkaran şiirleri),
Batı modernliği Arap dünyasından çok şey aldı.
Bu yenilikler her zaman Batı modernliği olarak
adlandırıldı çünkü Batı’da ve özellikle de Paris’te söz
konusu oldu.
Ya rüyalar: 20. yüzyılın başlarında, Adorno’nun
1934 yılında rüyaları üzerine olan yazılarında fark
ediyoruz ki; ölümle olan ilişki bir kazayla meydana
gelmekte; parçalanmış vücudunun görüntüsünde ki,
bunu daha sonra görüyor ve ağladığını fark ediyor.
Yerler ve karakterler karışıyor; yaşam ölüm olarak
görünüyor. 1936’da, uykusundan uyandığında ise,

Bitkilerın gizli yaşamına bir yolculuk
(STEVIE WONDER)
rüyasında gördüğü Agathe, hüzünlü, bir sesle
“Öldükten sonra kavuşacaklarına olan inancının
bir bilmiyorum.” demesiyle bitmesi ilginçtir. Renk
yok olaylar var ve vuku buluyor. Başka bir rüyasında
Drouot Müzayede Evi ,bir kerhane ile karışmakta,
1937 yılında. “Acaba müzayede ve kerhane aynı şey
midir?’’Adorno için? Burada, kızları yemek yerine,
yemek yemeği düşünmekte, etler arasındaki geçişler,
kadın eti ve hayvan eti, cinselliğin eti ile yemeğin eti
birbirlerine karışmakta, hiçbir metafor olmaksızın,
imaj olarak. Veya 1938’deki bir rüyada, Hölderlin
Adorno’yu aramakta; ama Adorno Hölderlin’in
kendisini değil, Hölderlin’in adını ve de harfleri görür.
Harfler rüyanın kendisi olmaya başlamış vaziyette
bu rüyasında. Harfler rüyada mı görünürler?
Renksiz ve siyah beyaz bir şekilde?
Veya zaman içinde görünürlük kazanacaklardır.
Murat Pulat’ın 2009 tarihli “Şey” adlı yine
Anna Karina’ya ait bir fotoğraftan yola çıkarak yaptığı
tablo, “virtüel” olarak mı görünür olacak? Elleri, tıpkı
Meryem’in Kırmızı tablosunda olduğu gibi, mavi ve
sarıya çalmış; ama arkada fonda aynı renkleri
görmekteyiz: Nerdeyse bir Asya Çin resminde olduğu
gibi ön fon ile arka fon birbirleriyle hiyerarşi kurmaksızın
birleşmekte. Kadının yüzünde de aynı renkleri
görmekteyiz; siyah beyaz elbisesi içindeki derisiyle
arka fondaki nesne aynı renge sahipler. Nerdeyse bir
bilim-kurgu renkleri bunlar, insan sonrası bir döneme
aitmişçesine ve “hümanizma ve anti-hümanizma”
tartışmalarının Fransa’da yapılmakta olduğu 1960’lı yıllara,
bir döneme ait fotoğraf imajından yola çıkılmış.

Resimleme hızları ve yavaşlıklarına baktığımızda
körler için içkin bir hareket göze çarpabilir, görenler
için; çünkü resimsel hız fırçalarda takip edilebilmekte
tablolarında. Nerden başlanıyor? Burada sonsuz bir
töz mü aranmalı; yani yaratıcılığın mutlaklığındaki
araştırmalar... Bu, sanatların çok karanlık bir yönüdür.
Desenle veya boya ve renkle başlayan nedir?
Körler bu anlamda içkin midirler resme yoksa dışında
mıdırlar ? Sorular soruları takip edebilir, ama nereye
gelmek için sorusu ise başka bir soru ve de hatta
ereksel bir soru olarak durmaktadır ressamların tuval
karşısındaki tutumlarında. Ressamın bir tuvalinde,
Anna Karina gösterilmekte ve “Anne” yazısı bir yerde
okunur olarak durmaktadır. “Anne midir?” yazıda
yazıldığı gibi, yoksa Godard’ın Anna Karina’sı mıdır
başlangıç noktasında olan?
Nerden başlanmıştır resmedilmeye? Körler bu
başlangıçta nerde durmaktadırlar? Baştan mı
düşünülmüşlerdir? Başlarken mi resme yoksa süreç
sırasında mı? Bunun gerçeği nerde anlaşılabilir?
Paradokslar, bu nedenden dolayı burada, ilginç olmaya
başlar; çünkü aradaki boşluk içinde biz hangisi daha
önce diye düşünürken, aslında belki de, sanatçının
yaptığı hareket hız ve yavaşlık sorunu olarak sonsuzu
düşünerek başlayabiliyor. Her sanatçıda isteyerek veya
istemeyerek, tanrısal olan bir yaratıya dokunma çabası
buradan gelmekte. Kişi tanrısal değildir, ama yaratı
kelimesinin kendisi buradan gelmektedir. Tanrı’nın
işareti hatta imzası “da signe” olarak adlandırılmakta
Rönesans tarihinin içine yerleştiğimiz zaman.
Körler ellerini öne çıkararak yollarını buldukları

gibi, sanatçı da kollarını öne doğru sürerek mi
ilerlemektedir, körmüşçesine ilk başta?
Sonsuzcasına olan ve düşünülen tanrısal yaratı
değil de,ya sonsuz olarak sanatın doğasında olan ise,
o zaman hangisinden başlayacağız? Başlangıç
bu anlamda, belki de bizi en az ilgilendiren şey olarak
durmakta, her ne kadar nerden başlandığı sorusu bizi
alıp sürükleyip götürse bile?
Murat Pulat nerden başladığını açığa çıkarmıyor,
vermiyor, ancak sinema dilini kullandığını gösteriyor.
Ve bir bakıma, yaratıcı tanrısal olan Godard’dan
gelmekte, sanki körelircesine. Bakış ve tanrısal bakış
arasındaki ilişkiyi ele alırken Aziz Augustinus bir
alegoriye başvurmaktaydı: Tene ait olan bir vizyonla
ilahi bir vizyon. Bir analoji olarak alegori söz konusu.
İki benzemeyenin benzetilmesi. Birbirleriyle ilişkisi
benzerlik üzerinden kurulamayan bir benzerlik:
Orta Çağ içinde beyin ve ceviz analojisi gibi.
Veya etnolojide insan ağızı ve fil hortumu arasındaki
homoloji ile insan eli ve fil hortumu arasındaki analoji
gibi ilahi ve insani arasındaki analoji veya ilahi yaratı
ve sinemasal yaratı. Augustinus da bu benzerlik ve
analoji, Tanrı’nın gözü ve insan gözü arasında
oluşmakta: İkisinin de kaynağı ışık. Murat Pulat, ışığı
tabii ki kullanıyor ama Godard’dan gelen bir iç ışıkla
imajlar arasındaki analojik beraberliğe dokunuyor ve
sonra da içine kendi harflerini yerleştiriyor. Görünürlük
ve okunurluk harflerden gelmekte. O zaman, analojik
bir ilişkide pentür bir alegori olarak işlemeye başlıyor.
Körler de aynı kaynaktaki ışıktan beslenmekteler,
çünkü. 1960’ların sinema imajları burada gittikçe

kutsallaşıyor; işlev değiştiriyor: Doğum, anne,
çocuk ve körlerin ışık kaynağıyla yaratının
ışık kaynağının alegorik birleşmeleri düşünülmeye
başlıyor. O anlamda simulakrum içinde bulunuyoruz
artık, içinde bulunduğumuz postmodern dönemde;
ilahi ışık Aziz Augustinus zamanında olduğu gibi
kurumsallaşmakta olan bir Hıristiyanlıktaki gibi
değil, Feuerbach ve Nietzsche sonrası Tanrı’nın
ölümü sonrası zamanlarda olduğumuza göre,
içinde olduğumuz kavram, Baudrillard’ı da
hatırlatırcasına, simulakrumdur.

Ali Akay
Deliberating On The

Blind

Murat Pulat mostly uses film images in his paintings.
The films of Godard, especially have a privileged place
in his work. At first glance, he particularly seems
obsessed with the former model Anna Karina,
“Cahiers de Cinéma” writer Jean-Luc Godard’s lover
and wife between 1961-1965 (Anna Karina, named so
by Coco Chanel, modelled for Coco Chanel and Pierre
Cardin. A talent scout while sitting at discovered her
Café Deux Magots one day but it was Godard who in
fact directed her towards cinema), and the images of
cinema stars in general. Pulat, makes a reference
to the films of the 1960s by using black and white in
his work.
Letters, words have a vital place again, as is the case in
Godard’s films. Letters reinforce the play toward
form and content as individual manifestations.
And when he adds colour, he sometimes uses objects
that add spark to black and white images. The objects
are enlivened on a black and white background;
sometimes colours are woven as if to create a sense of
touch. The images he refers to as signals can be read
as manifestations in a sense. It’s as if the blind direct
the colours. Different colours penetrate through
each other and get mixed up. For example, there is
no red in “Red”, his oil painting of 2009. Instead,
a blue texture prevails and it weaves its own texture.
As if making a reference to the Virgin Mary, the image
features the relationship between mother and child.
Like Leonardo’s Mary, the artist who again sets off
from a photographic image, a figure that could be
assumed to be a boy, is resting his head on the lap

Journey Through The Secret Life of Plants
(STEVIE WONDER)
of a woman whose eyes are closed. However, it’s as
if the two bodies have not been articulated. While one
rests on the other, the other lies at the bosom of
a mother. The blue texture covers the painting
cyclically and it makes a reference to the colour red.
In this sense, we can immediately emphasize the
importance of the blind in Murat Pulat’s work.
Do the blind see colours? Are our dreams in colour?
Or do we see our images and in fact our letters in black
and white as if they’re an image onto themselves?
As is the case in Arabic calligraphy, contrary to the
Western alphabet, are letters calligraphy (The lines
referred to by Kandinsky as lines), individual images?
Western modernization has borrowed much from
the Arab world, much the same as in the French poet
Guillaume Apollinaire’s concrete poetry (poems that
become images from words and sentences); but
these innovations have always been acknowledged
as Western modernization because the innovations
in question were always made in the West, especially
in Paris.
What about dreams: The early 20th century. What
understand from the transcripts that Adorno wrote
on his dreams in 1934, is that the relationship with
death is accidental; he notices himself, later, crying at
his broken body. Places and characters get confused;
it looks like life and death. Interestingly, the dream
ends in 1936 when he awakes from his sleep with the
sentence “I don’t know” by a sad Agathe, who he sees
in his dream, regarding whether or not they will unite

after they die. There are no colours, only events and
occurrences. In another dream, the Drouot Auction
House is confused with a brothel. It’s 1937.
“Is an auction house the same as a brothel?”
For Adorno perhaps? Instead of “eating” girls,
he thinks about eating food - transitions between
meat, female meat and animal meat, the meat of
sexuality and the meat of food are confused, without
a single metaphor, simply as an image. In a dream
in 1938, Hölderlin searches for Adorno; but Adorno
doesn’t actually see Hölderlin himself; he sees
Hölderlin’s name and letters. Letters have actually
become the dream itself in this dream. Do letters
appear in dreams? In the form of black and white?
Or will they become visible over time?
Will Murat Pulat’s 2009 dated painting called “Şey”
(Thing), which sets off again from a photo of
Anna Karina, appear as “virtual”? Her hands, just like
in Mary’s “Red” painting, are blue and yellow; but we
see the same colours in the background: like in Asian
Chinese art where the front image and background
connect without any hierarchy. We see
the same colours on the woman’s face; the object in
the background and her skin beneath her black and
white dress all possess the same colour. It’s as if,
a photographic image from a particular era was used
as the starting point; science fiction colours, as if
belonging to a post-human era, to the 1960s where
debates on “humanism and anti-humanism”
are rife in France.

When looking at his limning speed and tardiness,
an imminent movement may strike the blind, for
those who can see; because pictorial speed can be
followed with the brushes in his paintings. But what is
the starting point? Should we be searching for
an eternal substance here? In other words, research
into the absoluteness of creativity.
This is a very dark aspect of the arts. What is it that
starts with pattern or paint and colour? In this sense,
are the blind inherent towards painting or are they
outside of it? Questions may follow questions but
as to the question “where to?”, a different question
and even in fact a final question becomes clear in the
approach of artists when they work. Anna Karina is
shown on a canvas and the word “Anne” (Mother) is
legible somewhere on it. Is the starting point
“The Mother?” as it’s written, or is it Godard’s
Anna Karina?
From where has the painting begun? Where do
the blind stand at this point? Were they considered
from the onset? Was it in the beginning or during
the process? From where can the reality of this be
understood? Paradoxes, for this reason, become
interesting at this point because within the empty
space, while we’re thinking about which comes first,
it may in face be that the artist’s actions simply start
by considering an eternity within the question of
speed and tardiness. Whether it’s consciously or
subconsciously, this is where each artist’s desire to
touch a godly creation comes from. An individual is
not godly, but this is where the word creation comes

from. When positioned within the Renaissance,
it’s called God’s signal or even in fact da signe,
his signature. As the blind find their way by opening
their hands out, do artists progress by moving their
arms up and down, as if blind, at the very beginning?
If it’s not eternal and the considered godly creation,
or the eternalness within the nature of art, then from
where do we start? The beginning, in this sense, and
possibly, seems to be the thing that interests us the
least, regardless of how much we’re carried away by
the question of ‘where it all began’.
Murat Pulat does not reveal where he started,
however he does show us that he uses the language
of cinema. And in a sense, the creator comes from
the godly Godard, almost blindly. When considering
the relationship between perspective and Godly
perspective, St. Augustine referred to an allegory:
a vision that belonged to skin and a holy vision.
An allegory is the subject at hand as an analogy.
The likening of two different things:
A similarity that’s unable to be shaped on similarity:
Like the brain and walnut analogy in the Middle Age.
Alternatively, like the homology between the human
mouth and the trunk of an elephant in ethology,
and the analogy between the human hand and the
trunk of an elephant… Like the analogy between the
godly and the humane, or the creation and cinematic
creation… Augustine too forms an analogy between
God’s eye and the human eye: each has a source
of light. Murat Pulat undoubtedly uses light but
with an internal light from Godard, he touches the
analogical union between images and then places his

own letters in them. Visibility and readability come
from these words. A painture allegory then starts to
operate within an analogical relationship because the
blind are nurtured by the same source of light. This
is where the cinematic images of the 1960s become
even holier. They change function. This is when we
consider the allegorical union of the source of light of
birth, mother, child and the blind. In this sense, we’re
within a simulacrum now, within the post-modern era
in which we live; the concept we’re in and considering
it’s an era that’s post Feuerbach and Nietzsche and
even post God, unlike the time of the holy light within
an institutionalized Christianity as was the case in the
time of St. Augustine, as if remembering Baudrillard,
is simulacrum.

Emre Zeytinoğlu
Murat Pulat’ın

Resimleri Üzerine
“Bir sanat yapıtı nedir?” gibi kendine ait farklı tarihsel
düşünce alanları yaratmış olan bir soru yerine, daha
basit bir soru bize Murat Pulat’ın resimleri hakkında bir
şeyler söylemek için daha fazla olanak sağlayacaktır.
O daha basit soru ise şudur: Bir resmin görüntüsü
nedir ve biz o karşımızda duran görüntüyü nasıl
algılarız? Bu soruya yanıt vermek için ille de dijital
bir ekran ya da sinema görüntüsünün, bir fotoğrafın,
bir pentürün vb. hangi teknolojik durumlarla bir
takım biçimlere dönüştüğünü araştırıp öğrenmemiz
gerekmez. Tüm bunları araştırmak, eski ve alışılmış
yöntemleri ele alıp revize etmek; dahası yeni görüntü
teknolojileri icat etmek bu alanlardaki uzmanların
işidir. Ama uzmanlık dışı bir algılama bile, bir düzleme
yerleşmiş görüntünün bize nasıl göründüğü üzerine
bir bilgi oluşturabilir. O görüntü düzlemine dikkatlice
bakan bir kişi, orada yer alan biçimlerin, pikseller
(küçük noktacıklar) ya da doku parçacıklarının bir
araya gelmesi ile mi, ince çizgilerin birbirleriyle ilişkisi
ile mi, yoğunlaşmış ya da seyrelmiş pigment
katmanlarının yarattığı yanılsama etkisiyle mi ortaya
çıktığını hemen anlayacaktır. Yalnızca bakmak,
bir görüntü düzlemindeki biçimin oluşma ipuçlarını
sağlayacaktır.
Ne var ki biz, karşımızdaki biçimin hangi yöntemlerle
oluştuğunu kolayca öğrenebilecek algı yeteneğine
sahip olmamıza rağmen bir görüntüye bakarken,
o görüntünün yapısını kuran ayrıntılara genellikle
dalıp gitmeyiz. O biçimi (yapısındaki ayrıntılarına
dikkat etmeksizin) seyretmek ve onun üzerine
bir şeyler hissetmek ya da bir şeyler düşünmekle yetiniriz.

Bu aynı müzik dinlemek gibi bir şeydir: Kulağa arka
arkaya gelen her bir sesin (ya da notanın),
tek başına bir müzik oluşturmadığı malûmdur.
Bunun müzik olarak algılanması için, seslerin süreler
ile organize edilmiş bloklar yaratması gerekir.
Daha farklı bir söyleyişle, müzik yapmak, belirli süreler
içinde akan ses blokları yaratmaktır (hatta John Cage,
bazı yapıtlarında sesler arasında uzun boşluklar
bırakarak bu blokları bozmuş ve o bloklar ile müzik
algısı arasındaki sistemi sorgulamaya açmıştı).
Gilles Deleuze’ün son derece açık biçimde yazdığı gibi:

“Sinema hareket-süre blokları kullanarak
hikâyeler anlatır. Resim ise çok farklı
bloklar icat eder. Bunlar ne kavram
bloklarıdır, ne de hareket-süre blokları,
bunlar çizgi-renk bloklarıdır. Müzik de çok
farklı, çok özel türden bloklar icat eder.” 1
Deleuze’ün bu tümceleri elbette süreler, bloklar ve
hareketten konu açtığı anlamda, doğrudan “küme”
ile ilişkilidir. İster sanat, ister felsefe ve isterse bilim
olsun, bunların tümü yaratıcı disiplinlerdir. O yaratıcılığı
bazı malzemelerle gerçekleştirirler ve bunu yaparken
de her biri kendine ait malzemelerden, kendine ait
özel bir “küme” oluştururlar. Sinemanın ve videonun
hareket-süre blokları, resmin çizgi-renk blokları,
felsefenin kavram blokları, bilimin işlev blokları vb...
Bu disiplinler var olabilmek için asla birbirlerine
gereksinim duymasalar da bir “fikir” alışverişine
girebilirler. Yine Deleuze’ün söylediği biçimde,
“Bir fikrim var.” düzleminde birleşebilirler.

1 Gilles Deleuze, İki Konferans, “Yaratma Eylemi Nedir?” Bölümü, Çev: Ulus Baker, Norgunk Yay. 2003, s. 21.
2 A.g.e. s. 29.

Şu var ki sanatın, felsefenin ve bilimin “Bir fikrim var.”
düzleminde ilişkiye geçmesi, onların yapılarının
bozulduğu ya da dağıldığı anlamına gelmez.
Çünkü onların her biri, kendi “küme” mantığının
içinde işlediğinden (bunlar yalnızca bu mantıkla var
olabildiğinden), hiçbir disiplin, diğer disiplinin yerini
alamaz ya da onu dağıtamaz:

“Sinemada bir fikir, sinematografik sürece
bir kere angaje olduğunda bu yönde işler.
O zaman diyebilirsiniz ki: “Bir fikrim var”,
bu fikri Dostoyevski’den almış olsanız bile.” 2
Bu sinema ve sinematografik yapı bağı, eğer diğer
disiplinler için de geçerliyse, o halde sözgelimi
bir ressamın, kendi disiplinine dair bağlardan
yararlanarak hemen her disiplin ile “Bir fikrim var.”
düzleminde birleşmesi mümkündür. Deleuze’ün işaret
ettiği üzere: Bu fikri “Dostoyevski’den” (ya da bunun
gibi her şeyden) almış olsa bile...
O halde (büyük ölçüde Deleuze’den yola çıkarak)
diyebiliriz ki: Her yaratıcı disiplinin kendine ait
bir yapısı vardır ve bu yapı yine kendine ait yöntemler
ile inşa edilir. Bu bağlamda sanat da böyledir;
yani sanatın her bir disiplini, hangi malzemeyi
hangi yöntemle biçimlendirdiği ölçüde kendisini
tanımlayabilir. Ve böylece bunların birbirlerinin
yerini alması, birbirlerinden beslenmesi, birbirlerine
gereksinim duyması ya da birbirlerine destek
yaratması gibi bir durum söz konusu olmaz.
Hiçbir disiplin, bir başka disiplinin desteğine muhtaç

da değildir. İşte biz, bir sanat yapıtını kabaca
algıladığımızda bile (görerek, duyarak, dokunarak),
o görüntünün nasıl inşa edilmiş olduğunu
algılayabiliriz ki bu algılama, sanatsal disiplinin
sınırlarını çizer. Artık her şey o sınırlar içinde olup
bitmektedir. Bunların sonucunda, düzlemde
algıladığımız bir görüntü hangi yöntemle oluşmuşsa,
o görüntü de kendi alanını kurmuş demektir:
Bir sinema, bir video, bir fotoğraf, bir pentür vb...
Fakat şunu hiç unutmayalım: Tüm yaratıcı disiplinler,
eğer özgün inşa yöntemleri oluşturarak kendilerin
tanımlıyorlarsa, kendi sınırlarını çizip, karakterlerini
orada buluyorlarsa, yeni bir problematiğe de
kapı açıyorlar demektir. Bu problematik sınır
kavramıyla ilişkilidir. Çünkü sınır (Jacques Derrida’nın
“konukseverlik” kavramını açıklarken, etkili bir biçimde
ortaya koyduğu anlamda)3 , “alanın içi”ni belirlediği
ölçüde, onu “dışarı”dan ayırdığı ölçüde de “alanın
dışı”nı (da) vurgular. Bu durumda, bir sınır ile çevrilmiş
“iç” alan, her zaman kendi “dış”ı ile de ilişkilidir.
Çok açıktır ki sınır, bir “kapatma” çizgisi olduğu kadar,
bir “geçirgenlik” olanağıdır da... Tam da bu noktada
kendilerini (özgün yöntemler aracılığıyla) sınırlar
içine kapatan disiplinler, bir yandan da bu sınırların
nitelikleri gereğince, “dışarı” açılırlar; diğer disiplinlerle
bir “değme noktası” yakalama şansını elde ederler.
İşte Deleuze’den okuduğumuz “Bir fikrim var.” tabiri,
burada geçerlilik kazanır.
Yukarıda yazılanlardan yola çıkarak, Murat Pulat’ın
resimlerine bir kez daha bakalım: Bu görüntüler,

seçilen malzeme ve onun kullanım karakteristiği
açısından, bir pentür halinde karşımıza çıkmaktadır.
Fakat söz konusu pentürlerin bize aktardıkları,
genellikle ya sinema ya da fotoğraf görüntüleridir:
Ressam, daha önce izlediği filmlerin bazı karelerini
almış ve onları pentüre dönüştürmüştür.
Fotoğraf karelerinden alıntılar da yine pentür haline
sokulmuştur. Şu kolayca söylenebilir: Ressam, sinema
ya da fotoğraf disiplinlerine pentürü ortak etmeye ve
bu disiplinleri birbirine dönüştürmeye çalışmaktadır.
Bu demektir ki pentür, sinemanın ya da fotoğrafın
disipliner alanına ortak olmak istemektedir.
Oysa bu mümkün müdür? Farklı malzemelerin
yarattığı görüntüler, birbirlerinin yerini alabilir mi?
Bu soruların yanıtları kesindir: Hayır... Görüntüleri
oluşturan pigment katmanları, pikseller,
doku parçacıkları ya da ince çizgiler, bize farklı
disiplinlerin karakterlerini anımsatmaktadır ve
bunların aynı şeyler olmadığını bildirmektedir.
Üstelik bir pentürde, örneğin sinematografik bir
yapının gerçekleştirilemeyeceği de açıktır. O halde
ressam, kendi pentürlerinde niçin ısrarla sinema ya
da fotoğrafın peşinden koşmaktadır; bir pentürün,
bir sinema ya da fotoğraf demek olmadığını
bilmemekte midir? Ya da bunu bilmezden gelmeyi mi
yeğlemektedir?
Bir disiplinin başka disiplinler ile ilişkilendirilmesi,
onların birbirlerinin yerini alması demek değildir (bunu
daha önce belirtmiştik). Bu tam anlamıyla Deleuze’ün
işaret ettiği anlamda “Bir fikrim var.” meselesidir.
Böylece bir ressamın resmedeceği bir sinema karesi,

3 Bkz: Jacques Derrida, Pera Peras Poros, “Konuksev(-er-/-mez-)lik”, Yayına Hazırlayanlar: Ferda Keskin-Önay Sözer, Yapı Kredi Yay. 1999.

o pentür koşullarına göre yeniden düzenlenecek ve
dönüştürülecektir. Neyi anlatmaya çalışıyordu Deleuze?
Herhangi bir disiplin, kendi angaje olduğu alanda,
eğer başka bir angaje alanın (disiplinin) görüntüsünü
kullanıyorsa, asla kendi dışındaki bir alana ortak
olmuyor, ama onun hakkında edindiği bir fikri yeniden
düzenliyor ve dönüştürüyordu. İşte bu anlamda
Murat Pulat’ın yaptığı şey, pentür koşullarında
bir sinema ya da fotoğraf yaratmak olamaz. Olsa olsa
bir pentürün, sinemadan ya da fotoğraftan edindiği
bir fikri “kendince” açıklamasıdır (hatta bu, Deleuze’ün
örneğindeki Dostoyevski’den alınmış bir fikir bile
olabilir; yeter ki doğrudan Dostoyevski’nin değil,
pentürün fikri olarak gösterilsin).
Bu aşamada Murat Pulat’ın gösterdiği önemli bir
tavır vardır: Onun pentürleri, kendi malzemesini,
yani pigment katmanlarını hiç gizlemeksizin (onu
herhangi başka bir görüntünün kılığına sokmaksızın),
tam tersine o katmanları izleyicinin gözüne iyice
sokarcasına belirgin kılması, hatta abartmasıdır.
Bunun ilk anda pek de olağanüstü bir durum olduğu
iddia edilemez; birçok ressam böyle bir yöntemle
resim yapmaktadır. Fakat Murat Pulat, bu kalın
pigment katmanlarını düzlemde uygularken, yaptığı
ek müdahaleler ile onları piksellere dönüştürmekte
ya da o katmanlar üzerine bıraktığı düzenli “izler” ile
onları piksellere ayırmaktadır. Söz konusu yöntem,
Murat Pulat’ın daha önceki bir sergisi üzerine yazan
Efe Korkut Kurt tarafından da belirtilmişti. O yazıda,
kalın katmanlara uygulanmış piksellere dikkat çekiliyor
ve bunun da dijital bir etki yarattığı anlatılıyordu.

Pigment katmanlarında piksel etkisi, elbette yeni
dijital teknolojilere gönderme yapması bakımından
önemlidir. Ama bu saptamayı pekâlâ daha da ileri
götürülme olanağı bulunuyor.
Pentüre ait o pigment katmanları başka bir alanın,
yani dijital alanın yöntemine gönderme yapmış
oluyorsa, o halde o göndermeden yararlanarak bir
takım öykülerin anımsatılması yoluyla, sinemaya
ve fotoğrafa da bir gönderme yapmış oluyor; burası
tamam. Daha önce pentürün, sinema ve fotoğraf ile
kurabileceği “Bir fikrim var.” ilişkisinden söz etmiştik;
oysa buradaki durum daha farklıdır :Pigment katmanları
pikseller aracılığıyla bir biçim aldığında, artık o
“resmin” anlattığı öykü geri plana çekilmeye başlar.
Alt yapıya yerleşen dijital öykünme, öyküye egemen
olur. Bu demektir ki pentüre yerleşmiş her tür görüntü
(öyküler ister sinemaya ait olsun ister fotoğrafa),
bir öykünme temelinde gerçekleşmektedir. Bunu
o pentüre en az ilgiyle yaklaşan bir izleyici bile
ayrımsayabilir: Pentür, dijital yöntemler temelinde
uygulanmakta ve bu öykünme de “pentürün
bir konusu” haline gelmektedir. Pentürün yapmak
istediği, bir öykünmeyi açığa vurmaktır.
Böyle bir isteğin şöyle bir anlamı vardır: Pentürün
içinden konuşuyor olmak... Ya da, daha dolaylı
bir tavırla pentürü “korumak”... Yani pentüre (isteyerek
ya da istemeyerek) yüklenmiş olan her dış etkinin,
bir “öykünme” ayrımında, ama yine pentürün içinde
ve bir “farkındalık” olarak sunulması... Bir sanatsal
disiplin, maruz kaldığı her dış etkiyi, bir “farkındalık”

ile içerebilirse kendisini var edebilir çünkü...
Bir dış-etkinin, bir disiplin içinde ve bir farklılık halinde
bulunması, son derece Derrida’vari bir durumdur ve
o disiplinin sınırlarından kaynaklanan “geçirgenlik”
ile açıklanabilir. Bu bakımdan Murat Pulat’ın resimleri,
“Bir fikrim var.” meselesine gönderme yaptığı kadar,
sanatsal disiplini belirleyen sınırların “geçirgenliği”ni
de bir problematik halinde sunabildiği için önemlidir.
Son olarak şu da belirtilmeli: “Öykünme”yi bir
“farkındalık” olarak sunmak, o “öykünme”nin olumsuz
yanlarını aşabilen bir yöntemi de bulmuş olmak
demektir. Örneğin 19. yüzyılda sanatçılar, estetikçiler
ve filozoflar hep şundan yakınmışlardı: “İnsani olmak”
nitelikleri, kapitalist üretim koşulları karşısında
bozuluyor ve insan (dolayısıyla sanat), doğasından
uzaklaşıyordu. Bu tam bir karamsarlık dünyası
yaratmıştır. Çünkü belli ki insan “makineleştikçe”,
makineye öykündükçe kendisini yitirmekteydi.
Bu karamsarlık süreci, en radikal tavırla ortaya çıkan
Andy Warhol’un, “Ben bir makineyim.” sözüne
kadar devam etmiştir. Buradaki “makineleşme”
sürecine getirilen çözüm hayli açıktır: “İnsani olmak”
durumunun içinden konuşarak, “makineleşme”ye
öykünmenin “farkındalığını” açıklamak... Ya da şöyle
denilebilir: “İnsani olmak” durumunun içine sızmış
olan “makineleşme”yi (bir dış-etkiye öykünmeyi), yine
o insanın bir farklılık pozisyonunda içermesi...
Murat Pulat’ın resimleri böylece, pentür ve pikselleşme
bağlamında, insan ve sanat üzerine uzun bir tartışmayı
da anımsatıyor bize.

Emre Zeytinoğlu
On Murat Pulat’s

Paintings
A question simpler than “What is a work of art?”
(although it has created its own unique “historical
thought spheres”) will allow us to say more about
Murat Pulat’s paintings. That simpler question is
this: “What does a painting look like and how do we
perceive what it looks like?”
We do not necessarily need to research and learn how
a digital screen or a cinematic image, photograph or
peinture (painting), etc. can transform into what shape
with which technological conditions. It’s up to relevant
specialists to research all of these, discuss old and
familiar methods and revise them; more importantly
to invent new visual technologies. But even a layman
perception can give us an insight into how a visual
that has been placed on a platform “looks” to us.
An individual who carefully looks at that visual
platform will immediately comprehend whether
or not the painting has eventuated from the forms
and pixels in it or how the textural grains have come
together or the relationship between the fine lines,
the illusion that comes to be from intensified or
infrequent pigment layers. Simply “looking” will give
you clues as to how the form in a visual platform came
to be.
However, although we have the perceptual ability to
easily learn which methods were used to create the
form in front of us, when looking at an image, we
generally get lost in the details that make up
the structure of that image. We make with simply
looking at that form (without paying attention to the

details in its structure) and feeling something about it
or thinking about it. It’s exactly like listening to music:
There’s no doubt that each sound or note that the ear
hears back to back is not music in itself.
For it to be perceived as music, the sounds have to
create organized blocks with durations. Put in another
way, making music is creating blocks of flowing sound
within specific durations (in fact, John Cage left long
spaces between sounds in some of his music, ruining
the blocks and encouraging us to question the system
between those blocks and musical perception).
As Gilles Deleuze wrote quite clearly:

“Cinema tells stories with blocks of
movement-time. I could say that painting
invents another type of block, which
is neither blocks of concepts, nor of
movement-time, but let’s suppose, that
they are blocks of line and colour. Music
invents another type of particular block,
a very very particular block.”1
In terms of time, blocks, and movement, these
statements by Deleuze are naturally directly involved
with “masses”. Whether it’s art, philosophy or science,
these are all creative disciplines. They realize that
creativity with their own various materials and form
their own “masses”. The movement-time blocks of
cinema and video, the line-colour blocks of painting,
the conceptual blocks of philosophy, the function
blocks of science, etc… Although these disciplines
never need each other to exist, they can however

1 Gilles Deleuze, “What is the Creative Act?” Translated into Turkish by: Ulus Baker, Norgunk Pub. 2003, p. 21.
2 A.g.e. s. 29.

exchange “ideas”. Again, as Deleuze put it, they can
unite at the level of “I have an idea”.
However, the fact that art, philosophy and science
share something in common on the “I have an
idea” level, does not mean that their structures are
destroyed or that they fall apart. Because as each of
them operate within the logic of a “mass” (simply
because they can exist within this logic), no discipline
can replace another or destroy it:

“…But the idea in cinema becomes as such
because it is simultaneously engaged
in a cinematographic process. Then you
can say: “I have an idea”, even if you’ve
borrowed it from Dostoyevsky.” 2
If this cinema or cinematographic structural tie applies
to other disciplines as well, then an artist for example,
will take advantage of the ties related to his/her
own discipline and unite with just about every other
discipline on the “I have an idea” level. As Deleuze
indicates: Even though he borrowed this idea from
Dostoyevsky (or something similar)…
Then we can say that (setting off primarily from
Deleuze): Each creative discipline has its own structure
and this structure can only be built again with its own
methods. This applies to art too; each artistic discipline
can only be defined by the method it uses to shape
its material. Thus, it’s not possible that they replace
each other, nurture each other, need each other or

create support for each other. No discipline needs the
support of another discipline. We, even when loosely
(by looking, hearing, touching) perceiving a work of
art, can comprehend how the image was put together
and this perception is what draws the boundaries
of an artistic discipline. From this point onwards,
everything is limited to those boundaries. Regardless
of the method used to create an image as an outcome
of these, it means that that image has set up its own
domain as well; Like cinema, video, a photo,
a peinture, etc…
But let’s never forget this: All creative disciplines,
if they define themselves based on original building
methods, determine their own boundaries and find
their identity there, then they’re also paving the way
for a new problematic. This problematic is relevant
to the boundary concept. Because, just as much as
determining the “interior of the space”, the boundary
(also) highlights the “exterior of the space” (when
announcing Jacques Derrida’s concept of “hospitality”,
in terms of poignantly putting it across) 3 . In this case,
an “interior” space that has a boundary is always
involved with its own “exterior” too. So it is quite
clear that the boundary is a “confining” line just as
much as it is an opportunity to “cross” it… It’s at this
point exactly that disciplines that lock themselves
(using original methods) within disciplines open to
the “outside” as per necessitated by the qualities of
these boundaries; achieving the chance to “touch”
other disciplines. It’s here that the “I have an idea”
expression that we read from Deleuze takes on validity.

Setting off from what’s written above, let’s take
another look at Murat Pulat’s paintings: These images,
in terms of materials and his use of them, each appear
before us as a peinture.
But what these peintures generally relay to us are
images from cinema or photography: The artist
has borrowed some of the frames from films he’s
previously seen and transformed them into peintures.
The quotes from the photo frames have also been
transformed into peintures. This is the conclusion that
can be drawn: The artist is trying to associate peinture
with the disciplines of cinema or photography and
convert them into each other. And this means that
peinture has a desire to be associated with the
disciplinary domain of cinema or photography.
But is this possible? Can images created by different
materials take each other’s place? The answer to this
question is clear: No… The pigment layers, pixels,
textural grains or fine lines that form the images
remind us of the qualities of other disciplines and tell
us that these are not the same things. Furthermore,
it’s quite clear that a cinematographic structure for
example, cannot be realized in a peinture. In that
case, why does the artist persist with cinema or
photography in his own peintures? Is he not aware
that a peinture is neither cinema nor photography?
Or does he simply choose to feign ignorance?
Associating a discipline with other disciplines doesn’t
mean that they replace each other (we stated this
before). This is exactly what Deleuze indicates as

3 See: Jacques Derrida, Pera Peras Poros, “Of Hospitality”, Prepared for Turkish publication by: Ferda Keskin-Önay Sözer, Yapı Kredi Pub. 1999.

“I have an idea”. In this way, a cinematic image
that an artist portrays is revised and transformed
according to the conditions of that painting. What was
Deleuze trying to convey: If a discipline is using an
image of another discipline (engagement area) in its
own engagement area, it does not form a common
relationship with a domain outside of itself, but, it
does reorganize and transform an idea it borrows
from it. In this sense, what Murat Pulat does can be
considered to be creation of cinema or a photograph
using the conditions of peinture. At most, a peinture is
his way of explaining an idea he borrows from cinema
or a photo (in fact this could even be an idea taken
from Dostoyevsky in the example by Deleuze; as long
as the idea is shown not as Dostoyevsky’s directly,
but that of the peinture).
At this stage there’s an important attitude that
Murat Pulat takes on: He makes his materials, the
pigment layers, openly visible to the viewer’s eye,
exaggeratingly in fact, as opposed to concealing them.
This at first may not seem to be an unusual situation;
a number of artists use this method to paint. However,
as Murat Pulat applies these thick pigment layers to
the platform, he turns them into pixels with additional
interventions or separates them into pixels with
regular “marks” that he leaves on those layers. Efe
Korkut Kurt also stated this method on Murat Pulat’s
previous exhibition. Efe Korkut Kurt drew attention
to the pixels applied to thick layers and the way they
created a digital effect. The pixel effect in the pigment
layers is also important in terms of Pulat making a

reference to new digital technologies. But this state of
affairs allows this statement to be taken even further.
If the pigment layers that belong to a peinture are
making a reference to the method of another domain,
in this instance the digital field, then by using that
reference to make a reminder of certain stories, he’s
also making a reference to cinema and photography;
that’s all well and good. We previously mentioned
the “I have an idea” relationship that the peinture
can form with cinema and photography; the situation
here is a little different however. When pigment
layers take on a form through pixels, then the story
behind that “picture” starts to become irrelevant.
The digital imitation that settles on the infrastructure
dominates the story. And this means that any image
(regardless of whether the stories belong to cinema,
or photography) that’s in a peinture is realized on the
basis of imitation. A viewer with the least interest
in the peinture can distinguish this: The peinture
is applied with digital methods as its base and the
imitation becomes a “subject of the peinture”. What
the peinture strives for is to reveal an imitation.
There’s one thing that this desire can mean: To be
communicating from within the peinture…
Or more indirectly, to be “protecting” the peinture…
In other words, each external influence that has been
attributed (willingly or unwillingly) to the peinture
is presented as a distinction of “imitation”, and an
“awareness” again within the peinture… An artistic
discipline can only exist with an “awareness” of an

external influence. It’s only when an artistic discipline
contains each external influence that it’s exposed to
with an “awareness” that it can exist.
It’s a very Derrida-like case and can be explained
with a “permeability” that results from the limits of
that discipline when an external influence is found
within a discipline and as a difference. In this sense,
Murat Pulat’s paintings are important not just because
they make a reference to “I have an idea”, but also
because he’s able to present the “permeability” of the
boundaries that determine an artistic discipline as a
problematic.
Finally, presenting “imitation” as an “awareness” is
to have also discovered a method that overcomes the
negative aspects of that “imitation”. For example,
in the 19th century, artists, plastic surgeons and
philosophers all complained about this: Their qualities
of “being humane” were harmed in the face of capital
production conditions and humankind (and naturally
art), became distanced from its own nature.
This created a world of negativity. Because, it became
clear that as humankind became “mechanized”, it
deceived itself as it imitated machinery. This process of
negativity continued until Andy Warhol,
who came out with the most radical attitude, said,
“I’m a machine”. The solution to the “mechanization”
process mentioned here is clear: If we’re talking from a
state of “being humane”, explaining the “awareness”
of imitation to “mechanization”…Or it can be put this
way: The “mechanization” that’s seeped into the state
of “being humane” (imitating an external influence) is

again the contained by that human as a difference…
Thus, in terms of peinture and pixelization,
Murat Pulat’s paintings also remind us of a long
argument on humankind and art.

Turgut Yüksel

Büyüdükçe
Julio Cortazar’ın harika öykülerinin arasında birisi
vardır ki benim için diğerlerinden bir adım öne çıkar;
adı “Büyüdükçe”dir. Orijinal ismi “Las babas del
diablo” yani “Şeytanın salyaları” olan öykü, Türkçeye
çevrilirken “Büyüdükçe” adını almıştır.
Bu ismi almasında Michelangelo Antonioni’nin 1967
yılında “Cannes Film Festivali”nde en iyi film ödülünü
alan “Blow up” filminin etkisi büyüktür. Zira bu film
Cortazar’ın üstte bahsettiğim kısa öyküsünden
uyarlanmıştır.
Öyküde ve filmde Pazar günü aylaklığı yapan
bir adam, gittiği parkta konuşmakta olan bir çiftin
fotoğrafını çeker. Eve gidip filmi karta bastığı zaman
adamla kadının hemen arkasında, yerde bir karartı
görür. Fotoğraf karesini büyüterek yeniden basar,
sonra yeniden büyüterek. Kare büyüdükçe arka planda
gözüne takılan karaltının bir ceset olduğunu dehşet
içinde fark eder.
Öyküde ise, adam çektiği fotoğrafı bastıktan sonra,
şahit olduğu zamana tuhaf bir şekilde tekrar şahit
olmak için kareyi büyülterek basar ve çalışma
masasının karşısına asar. Yaptığı çeviriden sıkılıp
gözlerini fotoğrafa her çevirdiğinde yeni bir detay
fark eder. Düşmüş bir yaprağın açısı, onun yarattığı
gölge, arka taraftaki bir bulutun biçimi. Keyfi yerindedir.
Birden neden bu anı karşısına astığını düşünürken
yakalar kendini ve fotoğrafla hapsettiği kareyi
canlandırır zihninde. Canlandırdıkça da karenin içinde
tuzağa düşürülmeye çalışan genç adamın çaresizliğini
dehşet içinde fark eder.

Cortazar’ın hikâyede kullandığı dil de okurun alıştığı
dilden farklıdır. Çünkü kahraman hem olaya
şahit olan-anlatan-üçüncü tekil şahıstır hem de olayın
içindeki birinci tekil şahıstır ve bu dil o ana şahit olma
algısı içinde ustalıklı bir oyundur.
Film ve öykü, insanın içindeki karanlık bir anı sürekli
olarak büyülterek bakışlarını başka hiçbir yere
kaçıramayacağı şekilde alanı kaplar. Büyüdükçe
içinizdeki sıkıntı da büyür, yüzleşmekten olabildiğince
kaçındığınız an gelip çatmıştır artık.
18 sayfalık bir öyküden 110 dakikalık bir filme doğru
büyüyen bir an, daha sonra tek bir kareye dönüşerek
daha da büyür mü diye düşünmüşümdür hep.
Murat Pulat kurgu olarak sunulan anlar silsilesinden
birini, hikâye’deki Michel’in yaptığı gibi en saf halini
alıp anlar silsilesini tek bir anla büyülterek,
merak ettiğim bu soruma cevap veriyor: Evet!
Üstelik binlerce görüntü silsilesinden oluşan
hayatın-filmin öyle bir karesini büyültüyor ki, orada
Antonioni’nin veya Cortazar’ın bize sunduğu gibi ya
cinayeti görüyorsunuz ya da kurulan büyük bir kumpas
karşısındaki çaresizliğin dehşetini. Üstelik istemsizce
birinci ve üçüncü tekil şahıs arasında gidip gelerek…

Turgut Yüksel

Blow Up
There’s a brilliant story of Julio Cortazar’s, that
I particularly like. It’s called “Blow Up”. It’s original
title “Las babas del diablo” or “The Devil’s drool”,
took on the title “Büyüdükçe” when it was translated
into Turkish. Michelangelo Antonioni’s film “Blow Up”,
which won “Best film” at the 1967 Cannes Film Festival,
strongly inspired the name because it was adapted
from this particular short story of Cortazar’s.
In the film and short story, a man who is wandering
around aimlessly on a Sunday takes a photo of
a couple he sees talking in a park. When he takes the
film home and prints it, he notices a silhouette on the
ground immediately behind the couple. He enlarges
the photo, reprints it, and then blows it up again.
As the photo is blown up, he’s shocked to see that that
the silhouette in the background is actually a dead body.
In the story however, the man, after printing the
photo, enlarges it in order to re-witness what he’s
seen and hangs it up opposite his desk. He notices
something different every time he looks up from the
translation he’s working on. The angle of a leaf that’s
fallen on the ground, its shadow, the shape of
a cloud in the background… He’s in good spirits.
While thinking about why he hung this “moment”
up in front of him, he suddenly begins to see
hallucinations of what he’s captured in the photo.
The more he thinks about it, the more he notices
the helplessness of the young man who is being
forced into a trap.

The language used by Cortazar in the story is a little
different to what the reader is familiar with because
the hero is the witness of an event -the narrator a third person, and first-person who is a part of the
event. And this language is a masterful game within
the perception of being a witness of a particular
moment.
The reader and viewer are both engrossed in this dark
moment that’s continuously being blown up. The fear
grows in you the more the image is blown up because
the moment you’ve feared is now at your door.
I’ve always thought about how this moment that grew
from an 18 page short story to a 110 minute film could
later grow again from a single frame.
Murat Pulat answers my questions by taking one of
a sequence of moments, just like Michel in the story,
in its purest form, and enlarging it with just one single
moment; Yes!
Furthermore, he blows up a frame from a sequence
of thousands of frames that make up a life-film in
such a way that we either see the murder presented to
us by Antonioni or Cortazar or the terror
of hopelessness in the face of a huge conspiracy.
To top it all off, by unwillingly transitioning between
first person and third person…

Şeref Erol

Metin II
Bu metinsel çalışma Murat Pulat’ın resimleri üzerine
bir denemedir.
Çalışmanın bir kısmını, Murat’ın 2009 yılında
”Sinyal Yok” adlı sergisi için gerçekleştirmiş olduğum
metin oluşturmaktadır. Murat hakkında yazmış
olduğum bu ilk metin her ne kadar onun bir
sergisi bağlamındaymış gibi anlaşılsa da gerçekte
bu ilk metnin içeriği, Murat’ın resimlerinin temel
problematiklerinin analizleridir.
Bu çalışmada ise ilk metinde yapmış olduğum genel
analizlere ek olarak, Murat’ın resimleri hakkındaki
kendi açıklamalarının tarafımdan yorumlanmalarını da
eklediğim ikinci bir metin daha bulunmaktadır.
26 Temmuz 2012 tarihinde atölyesine yaptığım
ziyarette gerçekleştirdiğimiz diyalogda Murat,
kendi resimlerindeki ana problematiği iki eksende
ifade etmiştir:
1- Bütünsel bir imajı oluşturan ve Murat’ın resimlerinde
ona ait teknik olarak gözlemlediğimiz, tekrar-birim
elemanların dizilim kuralları.
2- Bu dizilimlerin oluşturduğu bütünsel imajın
ne olacağı ya da nereden olacağının seçilmesiyle
dizilim kurallarının bu imajlar yoluyla görünür kılınması.
Bu iki ana eksenden ilki; varlık parçalarının
bir araya gelerek bir bütünü oluşturması ve o bütünü
oluştururken de aynı bir bütünü eş zamanlı olarak

parçalamasına dair olandır. Oluşurken parçalanan
böylesi bir bütünsel varlık, sınırlarının kesinliğini de
kaybetmektedir.
Bir varlık parçasını bir tür yayılım olarak gören Murat,
algısında varlık alanlarının sınırlarına dair bir kayıp
yaşadığından bahsediyordu. Ona göre, bir varlığın
yayılımının nerede başladığını bulmak kadar nerede
bittiğinin sınırını belirlemek de zordur.
Bir merkezden ya da birçok merkezden yayılım
gerçekleşiyor olabilir, ancak her iki durumda da
yayılımın bitişi bir ses dalgasının uzaydaki bitişi gibi
gittikçe azalarak erimeyi andırmaktadır. Böylesine
bir yayılıma sahip varlık parçası, (azalarak biten,
dalgasal) katı nesnelerin algımızda oluşturduğu keskin
sınırlar duyumundan farklı bir duyum olanağını
düşündürtür. Nesneler iç içe geçen, sınırları belirsiz,
devingen varlık parçaları olarak tekrar algımıza sunulur.
“Sınırımı kaybettim... Nesnelerin sınırlarını da...
Onları oluşturan zerrecikler gibi, her şey zerrecik oldu...
Bir virüs gibi yayılan, çoğalan zerrecikler…
Yayılan bu virüssel zerrecikler bir bütün oluştururken
aslında o bütünü parçalıyor... Sınırlar bir yayılım
alanının tükenişi olarak algıda belirsizleşirken, aslında
yayılmaya da kendi sürekliliği olarak devam mı edecek?”
Bu ve benzeri ifadelerinde Murat, resimlerindeki asıl
problematiğin, çoğunlukla sinemadan seçmiş olduğu
imajlarda mevcut olan temalardan değil, onları
meydana getiriş yönteminden meydana geldiğini

işaret etmektedir. Diğer bir deyişle, sinemadan
seçtiği kimi imgeleri çalışmalarını ortaya koymak
için araç olarak kullanmaktadır. Bu durum, Murat ile
gerçekleştirdiğimiz diyalogumuzun ikinci eksenini
oluşturmaktadır.
“Sanki bir yerlerde benim çalışmalarımda konu
olabilecek daha önce üretilmiş imajlar var. Ben onları
çalışmalarımı gerçekleştirebilmek için tekniğimin
birleştirici unsuru olarak kullanıyorum… Bu imajlara
benzer kendi özgün imajlarımı üretmeyi gereksiz
görüyorum. Herhangi bir stüdyo ortamını sağlayıp
orada tarafımdan kompozisyonu kurgulanmış
fotoğraf çekimleri gerçekleştirmeyi ve onlardan
resimler üretmeyi tercih etmiyorum. Bu türden
bir çalışma, bambaşka bir problematiği odağa almak
olurdu. Benim için seçilen imajlar çalışmalarımı
gerçekleştirmede araç olmaktan öteye gitmiyor…”
Elbette Murat bu seçimlerini rastgele gerçekleştirmiyor.
Kendisine ait, yani öznel bir estetik beğeniyle
sahnesinin kuvvetli olduğunu düşündüğü imajları,
o sinema kurgusu içinden çekip alıyor. Genel geçer
bir görsel estetiği dışlamadan, bu görsel estetiğin
imkânlarında resimsel problematiğini görünür kılıyor.
Gerçekleştirdiği imgelerin ardında dizilimlerin bir araya
geliş kurallarını belirleyen şablonu göstermek istiyor.
Bu şablonun yapısının genel analizi ise Murat Pulat
resimleri hakkında yazmış olduğum bir önceki metin
çalışmamın içeriğidir.

Şeref Erol

Text II
This textual study is an essay about Murat Pulat’s
paintings.
A part of this study comprises the text that I wrote
for Murat’s “Sinyal Yok/No Signal” exhibition in 2009.
Although this first text I wrote about Murat was
perceived to be about his exhibition, the content was
actually an analysis of the fundamental problematics
of his work.
In this study however, you’ll find a second text based
on my interpretations of Murat’s own statements
regarding his work, in addition to my general analysis
in the first text.
In the conversation I had with Murat when I went to
his workshop on July 26th 2012, he expressed the main
problematics in his own paintings with two aspects:
1- Murat’s rules of repetition/units arrangement that
make up the whole of an image; what we observe
as his technique.
2- Selection of what the whole image (which is made
up of these arrangements) will be or from where
it will begin, and making these arrangement rules
visible through these images.
The first of these two main aspects is based on
existing parts coming together to be one whole and
when putting together that whole, simultaneously
shattering that same whole. This whole entity that is
broken apart while being put together also loses

the certainty of its borders.
Murat, who perceives a piece of an entity as a type
of dissemination, mentioned that he was at a loss
pertaining to the limits of the realms of existence.
According to him, it’s just as difficult to determine
where the dissemination of an entity begins as
to determine the boundary of where it ends.
It’s possible that dissemination may be realized from
one core or many cores however, in both cases,
the end of dissemination resembles the gradual loss of
a sound wave ending in space. An entity that has such
dissemination (decreasingly finishing, wavy) makes us
consider a different sensation to the sensation created
by severe limits or borders that absolute subjects
create in our perception. Subjects are once again
presented to us as intertwined, with indistinct borders,
as moving entities.
“I’ve lost my boundary… And the boundaries of the
subjects… Like the tiny grains that create it, everything
is in grains… Grains that spread and multiply like
a virus… While these spreading viral grains form
a whole, they’re actually shattering that same
whole… While boundaries become indistinct within
perception as the exhaustion of a dissemination
area, will it actually continue to spread within its own
permanency?”
In this and similar statements, Murat is indicating that
the real problematics within his paintings are not the
existing themes in the images he has mostly chosen

from cinema, but instead, that they surface from the
method used to bring them out. To put it another way,
he uses certain images that he’s chosen from cinema
as a tool to produce his work. This state of affairs
makes up the second aspect of our conversation.
“It seem as though there are images that were
produced for me to use as subjects somewhere in
my work. In order to be able to paint, I use them
as a connective factor of my technique…
I find it pointless to produce my own similar images
to these images. I don’t prefer to shoot photographs
in any particular studio environment, set up a
composition and then produce paintings from it.
This type of exercise would make a completely
different problematic the focus point. The images
I choose are nothing more than a tool to produce my
work…”
Of course Murat’s selections aren’t accidental.
With a subjective aesthetic appreciation, he takes
what he feels are images that have cinematic force.
He makes the pictorial problematic visible within the
opportunities of this visual aesthetic without shunning
a de facto visual aesthetic. In the wake of his images,
his desire is to display the blueprint that determines
the rules of how sequencing works.
A general analysis of the structure of this blueprint is
the content of the text I previously wrote about
Murat Pulat’s paintings.

Metin I
Murat, çalışmalarında adeta belirlenmiş bir alanı
merkezden ya da merkezlerden yayılan az ya da çok
bir nicelikler yığınıyla doldurmakta, diğer bir deyişle,
belirlenmiş bir uzay parçasını (tuvalin yüzeyini)
kaplamaktadır.
Birim elemanlar şeklinde organize ettiği ardışık
dizilimli boya katmanları, homojenmiş gibi algılanan
dokuya dönüşmektedir.
Her biri birbirinden farklı olmasına rağmen bu ritmik
dizilimler belli bir mesafeden aynılaşarak, mevcut
bir yayılım sisteminin oluşturduğu, bir bütünsel imajı
algılamamızı sağlamaktadır.
Merkezlerden dışarı doğru dairesel açılan bu yayılımlar,
sesin yayılma prensibi gibi, kendi bağlı bulunduğu
uzayı doldurmaya, tüketmeye yönelmiştir.
Ne var ki bağlı olduğu uzay-tuval yüzeyi olmak
bakımından her ne kadar öyle algılansa da edilgen
bir homojenlik göstermez. Bu yayılım organizasyonunun
içine direkt müdahalede bulunur onu kesintiye uğratır.
Tuval yüzeyi burada boş homojen bir uzay
(kartezyen uzay) olmaktan çok bir maddesel varlık
olarak kendi etkinliğiyle resmin içindedir.
Dış bükey bir yayılım göstermektedir.
Murat’ın resimlerinde, tuvalin kendini gösterdiği
bu müdahalesiz alanlar ya da tuvalin resme müdahale
ettiği alanlar, kimi resimlerinde “Sinyal” adlı çalışmada

olduğu gibi, düzensiz belirlenimlerken kimilerinde
de “Es” adlı çalışmada olduğu gibi, oldukça net
geometriksel kesinliğe yakın belirlenimlerdir.
Çalışmanın içindeki bu düzensiz tuval alanları, boya
katmanlarının dizilimleri tarafından eninde sonunda
kaplanacak alanlar, ya da belirsiz bir zamanda
kaplanıp sonradan dökülmüş edilgen alanlar gibi
algılanmaktadır.
Düzenli tuval alanlarıysa kendisi bir varlık olarak
alan kaplayan, en başından beri kesin belirlenmiş
olmasıyla boya katmanlarının yayılımsal dizilimine
müdahale eden, kararlı bir yapıda algılanmaktadır.
Yayılımların birim elemanları olarak beliren her bir
boya katmanları, bir tür metnin harfleri ya da bir
anlamlı diyaloğun tek tek sesleri gibi, bireysel yapısının
bütünselliğiyle de bir veri olarak algılanabilir.
Bu atomize boya katmanları, çıplak göz algısının dahi
ihmal edemeyeceği bir, rölyefsel üç boyutluluğundan
dolayı ışığın ya da algılayan kişinin konumsal
farklılığına bağlı olarak da oldukça zengin değişimler
göstermektedir. Resimler değişen bakış açılarından
ya da ışık şartlarından dolayı, kimi kez bütün ve
sistematik bir yayılım ve bu yayılımın oluşturduğu
bütün bir imaj iken kimi kez de tuvalden taşan,
engebeli, topografik yüzeylere dönüşmektedir. İmajın
enformasyonu kesintiye uğramaktadır.
Çalışmalar, algılama sonucu çıkarımsal olarak
bütünleşen ile varoluşunun öz niteliği olan sonsuz

küçük parçalılığından dolayı, bir türlü çıkarımsal
bütünle aynı olduğu söylenemeyen, var olduğu
varsayılan nesnel gerçeklik arası ilişkilendirme
problematiğini düşünebilme imkanını içinde
barındırmaktadır.
İmaj, kendini oluşturan birimlerle aynı şey değilken,
birimler de oluşturdukları imajın biçimsel ve
anlamsallığıyla aynı olma zorunluluğu içinde değildir.
Ayrıca her bir birim de bir diğeriyle, hiç olmazsa
zamansal ve mekansal belirlenimi bakımından,
fark ilişkisi içindedir.
Hatta bazı çalışmalarda görülen, transparan
geçişliliklerle üst üste çakıştırdığı iç içe imajlarda
her bir birim, hangi bütünlüğü oluşturduğu ya
da hangi bütünün parçası olduğu bilinemeyen,
gösterilemeyendir.
Murat, tüm bu yayılımların arkasına gizlenmiş gibi
olan imajları, ağırlıklı olarak sinemadan enstantaneler
olarak seçmiştir; sinema dışında olanlar ise
ya magazin fotoğrafları ya da kendi çektiği
fotoğraflardan seçtikleridir. Seçtiği bu imajları teknik
anlamda tuvale aktarırken ara aşama olarak bilgisayar
ve baskı imkânlarını da kullanmıştır.
Bütün bu çoklu görsel algılama ortamlarının (sinema,
bilgisayar, dijital baskı, tuval yüzeyi ve boya)
bir aradalığı ve çalışmalarını oluştururken ki süreç
içinde aşama, aşama kullanılması, aynı bir olan
imajın hem algılama hem de anlam dizgelerini
çoğaltmaktadır.

Text I
In his work, Murat simply fills an area with a mass of
little or a lot of quantities that spread from one core or
many cores. In other words, he covers the entirety of
the surface of the canvas.
The sequential layers of paint that he organizes in
the shape of units transform into a texture that is
perceived as homogenous.
Despite each one being unique, these rhythmic
successions appear the same from a certain distance,
ensuring that we perceive a whole image that is
formed by an existing dissemination system.
These disseminations that circularly spread out from
the cores, like the principle of sound propagation,
is focused on filling and exhausting the surface that
it’s attached to.
However, although the space that it’s attached to
is perceived to be the surface of canvas, it’s void of
a passive homogeneity. This dissemination directly
interferes with the organization and interrupts it.
The surface of the canvas is more than just an empty
homogenous space (Cartesian space); it’s in the
painting with its own force as a physical existence.
It shows a convex dissemination.
In Murat’s paintings, these uninterrupted spaces or the
spaces where the canvas interferes with the painting,
as is the case in some of his paintings in “Sinyal Yok
/ No Signal”, are organized determinedly, and some,

like in “Es”, are determined as nearly as concise as
geometrical precisions.
These irregular canvas spaces within the paintings
are perceived as spaces that will sooner or later be
covered, or as passive areas that have been covered
at some point or another and then fallen off.
The uniform canvas areas on the other hand are
perceived to be of an undeterred structure that covers
the regular canvas areas as if they’re an entity of their
own, and interferes from the onset with the sequential
dissemination of the layers of paint with conclusive
determination. Each layer that emerges as the
unit entities of the disseminations, like the letters
of a text or the individual sounds of a meaningful
conversation, can also be perceived as a data within
the ‘whole’ of its individual structure.
These atomized layers of paint also display rather
rich changes that even the naked eye cannot
neglect, dependant on the light because of its three
dimensional feel or the spatial difference of the
individual perceiving it. The paintings, due to changing
perspectives or lighting conditions, are sometimes
whole and systematic disseminations and a complete
image formed by this dissemination, and sometimes
they transform into uneven, topographic surfaces that
flow off the canvas. The information of the image
is interrupted.
His paintings cannot be said to be the same as an

inferential whole because of the eternalness of
the small parts, the attribute of existence which
becomes whole inferentially as an outcome of
perception, harbouring the opportunity to consider
the problematic of association between the objective
reality that is presumed to exist.
The image is not the same as the units that form it;
the units too do not have to be the same as the image
in terms of figure and semantics. Additionally,
each unit has a personal relationship with the other,
at least from a temporal and spatial determination.
In fact, in some of the intertwined images that Murat
superposes on top of each other with transparent
transitivity, it is unclear or undisclosed as to which
whole they form or which whole they’re a part of.
Murat has primarily chosen shots from cinema in these
images that seem to be concealed behind all of these
disseminations. The non-cinematic shots are from
magazines or from photos that he has shot himself.
While transferring these selected images to the canvas
in technical terms, he has also referred to computer
and printing opportunities as a mid phase.
The stage within the process, his use of stages while
creating the co-existence of all of these multi-visual
perception environments (cinema, computer, digital
print, canvas surface and paint) and his paintings,
allows Murat to enhance both the perception and the
semantic arrangement of an image that is the same.

Fırat Arapoğlu
Görüntülerin Hakimiyeti:

Murat Pulat’ın Test Yayını Serisi Üzerine
“Bir açıklama: Şiddet içerikli TV programlarını izleyen çocuklar, büyüdüklerinde şiddete daha eğilimli oluyorlar. Fakat TV şiddete neden olur
mu ya da şiddete eğilimli çocuklar tercihen şiddet içerikli programları izlemekten mi keyif alıyor? Olasılıkla her ikisi de doğru.
TV’deki şiddetin ticari savunucuları herhangi birisinin televizyon ve gerçeklik arasındaki durumu ayırabileceğini ileri sürmekte.
Fakat Cumartesi sabahındaki çocuk programları, saatte 25 şiddet hareketi içerecek bir ortalamaya sahip bugün.”
CARL SAGAN
1950’lerin ortalarında Amerika’da Jasper Johns ve
Robert Rauscenberg öncülüğünde, İngiliz muadilinden
farklı olarak bir Pop Art akımı ortaya çıkmıştı. İroni ve
sanat karşıtı estetiğini kullanmaları, bu grubun 1950’lerde
sıklıkla kullanılan bir terim olan “Neo-Dada” tabiri
içerisinde değerlendirilmeleri ile sonuçlandı.
Pop-Art için Jasper Johns’un kullandığı bir tanımlama
aslında işin özünü vermekte: “zihnin zaten bildiği
şeyler”. Zihnin bu bildiklerinin sayısı çok, ama
en önemlilerinden birisi starlar, oyuncular,
pop kültürün ikonları.
Bu girişi yapmamın nedeni, Murat Pulat’ın Alan
İstanbul’da sergilenecek son serisi üzerine kısa bir
okuma yapma arzumdan kaynaklanıyor. Murat
Pulat, sinema ve TV imgelerinden hareketle aslında
izler kitlenin (ABD, Avrupa ve Türkiye fark etmiyor)
şöhrete ve trajediye duyduğu saplantılı ruh halinin bir
yorumunu yansıtıyor. Karşılaşılan imgeler, filmlerin
çeşitli ikonik ekran görüntülerinden alınmakta.
Marlyn Monroe’dan Audrey Tautou’ya birçok figürün
yer aldığı resimler, sinema endüstrisinin yönlendirilmiş
ve koşullu kargaşasını ele alıyor. Sinema ya da
TV izleyicilerinin yakından aşina oldukları imgeler,
bu seride Pulat’ın çalışmalarında daha da yakınlaşıyor,

zira bundan daha birkaç on yıl önce bu görüntüler
sadece çeşitli dergilerin belirli sayılarında yer
almaktaydı. Kitle kültürü/eğlence kültüründen türeyen
bu imgelerin sanata çağırılması, bir tür imgesel hazırnesneler olarak sanatçının çalışmalarında
işlev görmekteler (Nam June Paik, TV’yi bir
hazır-nesne olarak dönüştürürken, 1960’ların başında
bunun başlangıç hareketini vermişti).
Murat Pulat 20. yy.’ın en etkili sanatçılarından birisi
olan Andy Warhol’un izinden giderek, Pop-Art’ın erken
dönemlerinin arkeolojik çıkış noktalarını tekrar yüzeye
taşıdığını ileri sürebilirim. Burada Amerikan/Avrupa
kültürünün modası olarak popüler kitle medyasının
yayılımını ve bunun global olarak temsil ettiği trajedi
ve şöhret kavramlarını ele alıyor. Murat Pulat’ın
farklılaştığı bir nokta ise, daha önceki süreçlerde
dergilerden, gazetelerden ya da afişlerden türetilen
işlerin, burada bir ekran görüntüsünü ele geçirme
(capture) yöntemiyle tuvale yansıtılması. Böylece şunu
iddia edebilmek olası: Sinema endüstrisinin ikonik
imgelerinin, bir tür aracısı olduğu kitle kültürünün
çürümüş saplantılı hallerine dair şiddet, trajedi ve
ölümü içeren imgeler, Pulat’ın fırçasında bir tür filtreye
uğrayarak varlık buluyor. Bu, Pulat’ın sanat tarihine

katkılarından birisi olarak not edilebilir.
Murat Pulat’ın filmler, reklam ve onların ikonik
görüntülerine olan aşinalığı gayet açık. TV kanallarının
yayın yaşamına başlamaları öncesi, izleyicilerinin
kanaldan haberdar olması için bir süre uyguladıkları
süreç olan “Test Yayını”, Pulat’ın resimleriyle sanki
ileriki bir sürecin habercisi gibi. Öte yandan TV
yayınlarının izleyiciyi maruz bıraktığı apolitikleşme
ve yaşanmayan “yaşantıların” temsil edildiği sinema
ve TV’nin işlevi de buna eklenebilir. Böylece sinema,
reklam “eksik” yaşamların tamamlanmasına ya da
eksikliklerin tüketimle tamamlanmasına neden oluyor
(bu arada sinemanın da çoğu zaman bir tüketim
nesnesi olduğunu unutmadan).
Tüm bu imgelerde karşılaşılan imgelerin önikonografik tasarımları nedir? Saf bir güzelliğin simgesi
olarak sadece donuk bakışlar ya da gülümsemelerle
yansıtılan imgeler, korkunun, çaresizliğin ya da
cinnetin simgesi olarak çığlıklar, şaşırarak bakan
gözler, haykırışlar, heyecanlar vb.. Her birinin ayrı
birer konumu simgelediği Test Yayını serisi, asıl yayına
geçilmeden önceki “var olma” arzusunun bir tür
yansıması. Tüketim kültürü içinde değerlendirilmesi

gereken bu edim, yüzlerce kanal ve izleme/izlenme
retoriği üzerinden düşünülmeli. Türkiye’de de
1990’lardan bu yana özel TV kanallarının kurulmasıyla
birlikte, tüm bir görsel tüketim şovunu ülkede görmek
mümkün oldu. Ses ve bilgi iletebilen ve internetin
yaygınlaşması öncesi en etkili kitle iletişim aracı olan
TV, Pulat’ın resimlerinde bizlere iki ucu da “lekeli”
bir değneği hatırlatıyor: Bir yanda TV’nin etkili bir bilgi
üretim, dağıtım ve tüketim aracı olarak kullanılabilme
olasılığı, öte yanda düşük statüdeki izlerkitlenin daha
da aşağıya yuvarlanması için de kullanılabilmesi.
Zaten Yoko Ono, Nam June Paik, Wolf Vostell gibi
neo-avangardın temsilcilerinin TV’nin ironisini
yapmaları da bu ikinci nedenden kaynaklanmıştı.
Bu imgelerin üretiminin dayandığı sermayenin,
Pulat’ın resimlerinde görülen yer yer flu görüntülerin
kaynağı olduğu düşünülebilir. En nihayetinde
bu görüntülerin üreticileri devletten karşılıksız
krediler alan, toplumu oyalamak için üretilen
bir mekanizmanın başındakiler. Bu daha ileriki
bir spekülasyonun konusu olsun; fakat Pulat’ın
resimlerinde görünür kıldığı başka bir gerçeklikle
bitireyim: TV ya da sinema kişinin ilgisini ve algısını
çeken bir odak nokta olarak, hep dış dünyadan
bahseder. Böylece kişi, ilgi alanını dışarıdaki olgu ve
olaylara odaklarsa, yakınındaki olgu, olay ve kişilere
dair konsantrasyonunu kaybeder. Bu, bir önceki kuşak
için TV ve sinemaydı, günümüzde internet,
sosyal medya için de aynı şeyler söylenebiliyor?
Belki de test yayını, bir sonraki süreçte buna evrilecek;
kim bilir?

Fırat Arapoğlu
The Dominance Of Images:

On Murat Pulat’s Broadcast Testing Series
“NOTE: Children who watch violent TV programs tend to be more violent when they grow up. But did the TV cause the violence,
or do violent children preferentially enjoy watching violent programs? Very likely both are true. Commercial defenders of TV violence
argue that anyone can distinguish between television and reality. But Saturday morning children’s programs now average 25 acts
of violence per hour…”
CARL SAGAN
Different to that of its British counterpart,
a Pop Art movement led by Jasper Johns and Robert
Rauschenberg had emerged in the mid 1950s. As an
outcome of using irony and denying the traditional
concept of aesthetics, the expression “Neo-Dada”
came to be with those in the “group” being referred to
as neo-dada artists. Jasper Johns’ definition of Pop Art
is actually the true essence of the movement: “Things
the mind already knows”. There are countless things
the mind knows however stars, actors, and pop culture
icons are one of the most important.
My excuse for this introduction is my desire to produce
a short study on Murat Pulat’s most recent exhibition
at Alan Istanbul. From the point of view of cinema
and TV images, Murat Pulat is actually reflecting or
mirroring an interpretation of the viewer’s state of
mind in terms of its obsession with fame and tragedy
(regardless of whether it’s the US, Europe, or Turkey).
The images are taken from various iconic screen
images from films. Featuring a number of figures
from Marilyn Monroe to Audrey Tautou, the paintings
approach the guided and conditional chaos of the
cinema industry. Images that cinema or TV viewers
are familiar with become even closer in this series by

Murat Pulat because these images were only featured
in certain issues of various magazines a few decades
ago. These images that derive from mass culture/
entertainment culture, act somewhat as fictitious
“ready-mades” in the artist’s work - when Nam June
Paik transformed TV into a “ready-made”, he had
given the start to this in the early 1960s.
By following in the steps of Andy Warhol, one of the
most effective artists of the 20th century, Murat Pulat
once again brings the archaeological starting points of
early Pop Art to the surface. As the trend of
American/European culture, here he deals with the
distribution of popular mass media and the concepts
of tragedy and fame that it globally represents.
One point of difference with Murat Pulat however is
that previous art derived from magazines, newspapers
or posters is reflected on canvas as a captured screen
image. In this instance then, it’s possible to argue
that mass culture’s corrupt obsession, a type of
mediator for the iconic images of the cinema industry,
with violence, tragedy and death, find life in Pulat’s
paintings after going through a type of filter. This can
be noted as one of Pulat’s contributions to art history.

Murat Pulat’s familiarity with films, ads, and their
iconic images is quite clear. “Broadcast Testing”:
A process used by TV channels to inform viewers of a
channel before “real” broadcasting, is like a precursor
for a future process with Pulat’s paintings. On the
other hand, the depolarisation imposed on viewers by
TV broadcasts and the fictional “lives” represented by
cinema and the function of TV can also be added to
this. Thus, cinema, advertising completes “incomplete”
lives or results in inadequacies being completed by
consumption - remembering that cinema is mostly
an object of consumption.
So what are the preliminary-iconographic designs
of the images seen in all of these images?
As a symbol of pure beauty, images that are reflected
simply with glassy glares or smiles, or screams,
surprised eyes, outcries, excitements as a sign of fear,
helplessness or madness etc… “The Broadcast Testing”
series that symbolizes each separately is somewhat
a reflection of the desire to “exist” before ‘real’
broadcast. This performance that should be evaluated
within consumption culture should be considered in
terms of hundreds of channels and
the viewing/rating rhetoric. Together with the

founding of private TV channels since the 90s in
Turkey, it’s been possible to see this whole visual
consumption show throughout the nation. TV, which
was the most effective mass communication tool
before internet became widespread, reminds us
of a two edged sword in Pulat’s paintings: On the
one hand, tv being used as an effective information
production, distribution and consumption tool, and on
the other hand, it being used to bring the “masses”
or audience, even further down. The second
reason was actually what made neo-avant-garde
representatives like Yoko Ono, Nam June Pail and
Wolf Vostell make a mockery out of TV.
The wealth that relied on the production of these
images can be considered as the source of the
out-of-focus visions seen in places in Pulat’s paintings.
Ultimately, the producers of these images are those
who receive unrequited loans from the government,
the leaders of a mechanism that was produced to
amuse society. Let this be the subject of a future
speculation; but allow me to conclude with another
reality made visible by Pulat in his paintings:
As a focal point that draws an individual’s interest and
perception, TV or cinema also mentions the outside
world. In this way, if the individual focuses his/her area
of interest on an external perception and/or event,
he/she loses concentration on nearby perception,
events and individuals. This was TV and cinema for the
past generation; today it’s the internet and
social media. Who knows; “Broadcast Testing” may in
fact evolve into this in the coming process.

Efe Korkut Kurt
Murat Pulat’in Resim Estetiği Üzerine

Bir Deneme

Gittiğim her yerde, benden önce oraya gitmiş bir şair buldum.
(SIGMUND FREUD)

Tüm sanatlar içerisinde “çağdaş sanat” diğer hiçbir
sanat dalında görülmeyen bir dinamiği içerisinde
barındırıyor: Adına da nakşolmuş olan çağdaş
olma halinin yarattığı bir gerilim hali. Çünkü geçen
yüzyılın başından bu yana ve özellikle 60’lı yıllardaki
kırılmayla çağdaş sanat, tüm sanatların bir öncü
dinamosu, entelektüel taşıyıcısı ve devrimci bir
dalgası olma zorunluluğuyla süreklilik halinde.
Bu da, bu alanın hem sanatçıları hem izleyicileri
hem de eleştirmen/yorumcuları açısında, birçok
yönden zorlu meselelerle varlığını sürdürme
zorunluluğunu doğuruyor. Bunlardan belki de en
önde geleni ise, “estetik” konusunda kendisini
gösteriyor. Bir çağdaş sanat çalışmasının estetik değeri
nerede başlar ve bir çağdaş sanat çalışması ne zaman
estetik bir yargı açısından yüksek bir yer işgal eder?
Bu sorunun kendisi bile konu çağdaş sanat olunca büyük
sorunları beraberinde getiriyor. Çünkü çağdaş sanat
her şeyden önce geleneksel estetik değerlere
bir saldırı ve eleştiri olarak somutlaştı. Bu yapı
bir ideolojik kanal olarak çağdaş sanatı temellendiren
dinamiklerden bir tanesi olmakla birlikte açıktır ki;
bir taraftan kendi iç düzeneğini kurarak (Deleuzian
anlamda yerli-yurtlulaşarak) yeni bir estetik dil olarak
kurumsallaştı. Diğer taraftan da özellikle pop art
akımının etkileriyle güncel kültürel üretim ağının
kodlarının yeniden kullanıldığı bir tüketim çağı estetiğini
de içine alarak genişledi. Bu açıdan çağdaş sanat
biraz da birçok yönden çetrefilli ve sorunlu ama
genişleyen bir alan olarak varlığını devam ettirmektedir.

Murat Pulat’ın çalışmaları üzerine yapılacak estetik
bağlamlı bir değerlendirme, devam etmekte olan
sürecin içerisinde sanatçının kanaatimce zeka dolu
stratejisini anlamak açısından imkan sağlayacak
niteliktedir. Bu değerlendirme
Murat Pulat’ın çalışmalarının entelektüel düzlemdeki
bir değerlendirmesinden ziyade, bu çalışmaların
yüksek seviyede bir estetik duyumsamaya nasıl
açıldığını anlama girişimidir. Bu açıdan çağdaş
sanatın kendi iç tartışmaları kısmen bir kenara
itilerek, Lacan ve Benjamin’in düşünce alanlarından
yararlanıldığı bir değerlendirme yazısının ötesine
geçmemeyi hedeflemektedir.
Lacancı Bakış ve Arzu
Lacan’a göre “bakış”; “arzu”nun doğduğu yerdir.
Bu, görmenin çok ötesinde bir olgudur. Bir insana
baktığımızda, gördüğümüz şeyin en fazla yarısı
onun gerçekte olduğu şeydir. Dolayısıyla diğer
yarıyı, o günkü ruhsal halimiz, o insanla olan önceki
deneyimimiz, beklentilerimiz ve önyargılarımızla biz
yaratırız. Yani biz bu “bakış”ta “arzu”yu, aslında orada
olmayanı oluştururuz. Özetle Lacan için bakış, yamuk
bakıştır. Kendini ele vermek istemeyen ve bizatihi
anamorfik olan arzu, ölüm ve öznellik gibi şeylerin
ele geçirilmesi, ancak olağandan farklı
psikanalitik kuramla/bakışla gerçekleşebilir.
Bu bağlamda Murat Pulat resimlerini Lacancı bakış
nosyonu üzerinden ele alırsak, özelikle sinema
kuramı açısından çokça kullanılmış olan bu kuramı
Murat Pulat resimleri için de ödünç alabiliriz.

Murat Pulat sinematik imgeyi resimlerine
taşımaktadır. Özellikle “auter” olma özelliği taşıyan
filmlerden imgeleri bu arzu alanına taşıyan sanatçı,
yağlıboya üzerinde geliştirdiği teknikle buradaki
etkiyi katlayarak arttırmaktadır. Tuvalin üzerinde aynı
ekrandaki “pikselleri” andıran yağlıboya parçacıkları
bazen yatay bazen dikey bir şekilde akıyor; bazen ise
bir noktadan dairesel hareketlerde dağılıyor.
Yine sinema perdesinde olduğu gibi imge ancak belli
bir mesafeden doğru bir şekilde algılanabiliyor.
Lacan’a göre, bir nesneyi arzulanabilir yapan,
libidinal yatırım dediğimiz şeydir; yani nesnenin,
çeşitli şekillerde yanımızda taşıdığımız bu az çok
yapılandırılmış imgeyle, birbirine karıştırılmasıdır.
Kişinin sevdiğinde sevdiği kendi egosudur, kişinin
imgesel düzeyde gerçek yaptığı kendi egosu
(Silverman, K., 2007: 73). Buradan psikanalitik
kuram içerisinde biraz daha derinleşerek Pulat’ın
resimlerinin estetik karşılığını anlama girişimimizi
sürdürebiliriz. Yine Lacancı kuram yukarıda belirtilen
yapılandırılmış nesneyi, “ayna evresi” kuramı ile
ortaya koyar. Ayna Evresi 6-8 aylık bir çocuğun
aynadaki kendi imgesini coşkuyla tanıması, bir
bütünlük olarak kendini kavramasıyla ilk işaretini
bulur. İnsanın kendini, kendinden geri yansıyan
bir imgeden (ki bu yansıtıcı anne de olabilir)
dolayımlayarak ele geçirmesi, insanın kendini ona
bir başkası tarafından yansıtılan imge sayesinde
kurgulayabilmesini öngörmektedir. (Kızıltan, H., 2012)
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Ona yaklaşmayı çok arzu eden özne genellikle
doluluk değil yetersizlik, tamlık değil uyuşmazlık
ve karışıklık yaşantılar. Özne, bedensel egonun
indirgenemez heterojenliğini, iç-algısal
koordinatlarının aynasal idealden uzaklığını belli
belirsiz ayrımsar, bunu da sadece aşırı derecede
distopik olan parçalar halinde, beden fantezisi yoluyla
yapabilir. Bu fantezi noksansız ya da tam olduğu
düşünülen herhangi birine karşı aşırı saldırganlık
hislerine, idealleştirilen imgenin çerçevesini işgal
etme hakkı için ölümüne bir rekabete neden olur.
Aslında bir imgeyi idealleştirmek, onu arzulanan
bir ayna olarak varsaymaktır. Ayna imgesinin
bu üstün değeri, öznenin dile girişiyle kaybedileni
ikame etme yeteneğinden gelmektedir. (Silverman, K.,
2007: 75)
Ayna imgesi, öznenin kendi temel hiçliğini ya da
“ölüm-için-oluş”unu ayrımsamasını önleyen
bir “serap”, kaçınılmaz sonu bedensel parçalanma
olan o imgesel bolluğu durmadan kovalamaya özneyi
teşvik eden çekici bir yemdir. Öznenin ideal imagoya
yaklaşma girişiminde bulunması, eksikliğin kesin
delili olarak yorumlanabilir. Bununla birlikte özne,
bu eksik bilgisinden kendini yine bu imago sayesinde
korur (Silverman, K., 2007: 75). Buradan yola çıkan
Kaja Silverman, Lacancı psikanalitik kuram üzerinden
sinemayı ele alır ve sinematik özdeşleşmenin esasen
dışsal bir imgenin imgesel olarak içselleştirilmesi
olarak ortaya çıktığını belirtir (Silverman, K., 2007: 137).
Kısaca özetlemek gerekirse Murat Pulat’ın tuvaller
üzerinde yarattığı sinema imgeleri, izleyici üzerindeki
en temel psikolojik ihtiyacın karşılığı olan; eksik
nesneyi doldurma işlevi kazanır. İşler bu açıdan
özellikle fantazmik düzlemde işeyen bir imge
sunar. Zizek’in değişiyle: “Fantazinin sahnelediği
şey, arzumuzun gerçekleştirildiği, bütünüyle
karşılandığı bir sahne değil, tam tersine arzunun
kendisini gerçekleştiren, sahneye koyan bir sahnedir.”
(Zizek, S.,2008: 20). Murat Pulat Godard, Truffault,

Bergman gibi yönetmenlerin sekanslarından ödünç
aldığı imgeleri, izleyici için tam da “ayna imgesi”
bağlamında etkin hale getirmektedir. Özellikle seçilen
kadın figürler bizi sanatçının özelinde yansıtmalı
anne imgesini doldurduğu üzerine düşünmeye sevk
ediyor. Bu kadınlardan ise en önde geleni
hiç kuşkusuz ki Anna Karina’dır.
Benjamin’in “Aura”sı*
Benjamin “Mekanik Reprodüksiyon Çağında Sanat
Eseri” isimli yazısında, sanat yapıtlarının üretim ve
dağıtımına ilişkin teknolojik süreçlerin değişimine ve
yaşamın şeyleşmesine** koşut olarak sanat yapıtının
özünün ve doğasının da değiştiğini ortaya koyar.
Bu noktada Benjamin, ünlü kavramlarından biri olan
“aura”yı ortaya atmıştır. Aura: Özgün sanat ürününü
çevreleyen kendine özgü bir aydınlık ya da parıltı
anlamını taşımaktadır. Sanat ürünlerine özgünlüğünü
“burada” ve “şimdi” duygusu vermektedir.
Dolayısıyla, bir insan ya da nesneden çıkarak onu
saran tinsel örtü olarak tanımlanabilecek olan “aura”,
doğada vardır ve herhangi bir uzaklığın kendine
özgü bir görüntü oluşturmasıyla biçimlenmektedir.
Bu erişilemezdik, sanat ürünlerinin “aura”sının temel
özelliğidir. Bir sanat ürününün biricikliği de onun
geleneğin dokusu içinde konumlanışından ayrılması
olanaksız özelliği ile ilintilidir. (Sevim, B., A., 2010)
“Aura”nın bir şeye hangi estetik koşullarda verildiğini
belirtme girişiminde bulunulduğunda, Benjamin’in
“aura”yı sadece uzaklıkla ilişkilendirmediğini
hatırlamak çok önemlidir. Benjamin, uzaklığı yakın
olanla göreli olarak algılanmasını gerektirdiğini
söyler. Böyle söyleyerek, seyredenle “aura”lı nesne
arasında bir özdeşleşme ilişkisinin gerekliliğini
vurgular ki bu ilişki sadece idealleştirme ya da o
nesnenin “kült imgesi” statüsüne yükseltilmesi ile
kılınabilir. Bu yükseltme, her şeyden önce, nesnenin
yeni şekillerde aydınlatılmasına yetecek kadar
karmaşık olan temsil ağına, psişik alanda olduğu gibi,
eklenmesini ve böylece seyirciden, aksi halde yabancı

kalacak olanla imgesel ilişkiye girmesinin talep
edilmesini gerektirir gibi görünmektedir.
(Silverman, K., 2007: 155)
Murat Pulat tam da bu anlamıyla izleyicinin (Lacancı
anlamıyla) imgesele*** girişini “aura”yı da imkanlı
kılan bir resim dili ile ortaya koyar. Sinema’nın kült
filmleri ile Rönesans’tan beri ayrıcalıklı yerini koruyan
tuval üzerine yağlı boya çalışmalar tüm özgünlükleri
ile izleyici üzerinde büyüleyici birer estetik nesneye
dönüşür. Böylece çağdaş sanatın ikilemli dünyasında
iki yaka bir araya gelme imkanı da kazanmış olur.
*Aura: Hale. Özgün sanat eserini çevreleyen kendine
özgü bir aydınlık yada parıltı anlamını taşımaktadır.
İsa figüründeki parıltı örnek verilebilir.
**Şeyleşme: Kapitalizmin insanlar arası ilişkilerde
yarattığı tahribatı tanımlamak için kullanılagelmiş
çeşitli kavramlar arasında en çarpıcı ve en
kolay anlaşılanlardan biridir. Sermayenin bilinç
üzerindeki somut etkilerini tanımlamak için
kullanılan bu kavram, Marx’ın kapitaldeki “meta
fetişizmi” çözümlemesi ve 1844 elyazmalarındaki
“yabancılaşma” kavramından kaynaklanan
bu kavram Lukacs’ın “Tarih ve Sınıf Bilinci” adlı
kendisi de bir o kadar tarihsel önem taşıyan yapıtında
geliştirilmiştir.
***İmgesel: Lacan’ın teorik psikanalizinin ana
kavramları “İmgesel, Simgesel ve Gerçeklik” olarak
belirtilebilir. Biyolojik bir varlık olan insan yavrusunun
insan olmaya; yani kültürel bir özne olmaya giden
yolunu açıklarken Lacan, bu kavramları değerlendirir.
Ego ve onun yaşam dünyası, başlangıçta “İmgesel”
alana aittir. Henüz doğal olandan kopulmamış olunan
bir evredir bu. Daha sonra “babanın adının” devreye
girmesiyle birlikte, “Simgesel yapı “İmgesel”olanı
bastırır.
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Efe Korkut Kurt
An Essay On Murat Pulat’s

Painting Aesthetics

Everywhere I go I find a poet has been there before me.
(SIGMUND FREUD)

Within all forms art, “contemporary art” contains
a dynamic unseen in any other art discipline: It’s
a state of tension created by being contemporary,
as imprinted in its name. Because, since the beginning
of the last century and especially with the split in the
60s, contemporary art has persistently felt the need
to be the pioneer of all art disciplines, an intellectual
vehicle, and a revolutionary wave. This paves the way
for the necessity to continue its existence in terms of
difficult issues from various aspects from the point
of view of contemporary artists, viewers, critics and
interpreters. “Aesthetics” may possibly be the leading
subject where this prevails. Where does the aesthetic
value of a contemporary work of art begin and when
does it hold a superior place in terms of aesthetic
judgment?
Immense complications arise even when contemporary
art is the subject of this question. Because,
contemporary art is concretized above all as an attack
and critique of traditional aesthetic values. As an
ideological channel, it’s quite clear that this structure
is one of the dynamics that contemporary art is
grounded on and, by also establishing its own inner
mechanism, it has become institutionalized, as a new
aesthetic language in terms of being local and settled
in a Deleuzian sense. On the other hand, especially with
the effects of the pop art movement, it has expanded
by including a consumption age aesthetic in which the
current cultural production network codes are once
again utilized. In this sense, contemporary art, in many

ways, continues to exist as a complicated and difficult
but expanding area.
An essay on the aesthetics of Murat Pulat’s paintings
will, I believe, allow an opportunity to understand
his brilliantly intelligent strategy within a continuing
process. Rather than being an assessment of the
intellectualness of Murat Pulat’s work, this study is an
attempt to understand how these paintings can be
sensed as “aesthetic” of a superior nature. In this sense,
putting aside contemporary art’s own inner arguments,
this essay does not intend to go beyond simply being an
assessment where the thoughts of Lacan and
Benjamin are used.
Lacanian Gaze and Desire
According to Lacan, the “gaze” is where from where
“desire” originates. This is a fact that goes beyond
simply seeing. When we look at a person, what we
actually see is half of what that person really is, at the
most. Hence, we create the other half based on how we
feel that day, previous experiences with that particular
person, expectations and prejudices. In other words,
we are actually making up the “desire” with what’s
not there with this “gaze”. In summary, the gaze is a
skewed “look”. Desire, which doesn’t want to reveal
itself and which is anamorphic in itself, can only be
realized by embracing things like death and subjectivity
using a psychoanalytical theory/perspective which is
different to what is usual.

If we approach Murat Pulat’s painting with a Lacanian
view in this sense, we can comfortably borrow this
theory that’s been commonly used especially in terms
of cinema theory, for his paintings as well. Murat Pulat
carries the cinematic image to his paintings. The artist
who carries images from films that are especially
‘auteur’ to the field of desire, increases the impact
tenfold with the technique he has developed in oil
painting. The oil painting grains that resemble screen
‘pixels’ sometimes flow horizontally and sometimes
vertically; and sometimes, they disperse in a circular
motion from a specific point. As is the case in cinema,
the actual image can only be perceived properly from
a certain distance.
According to Lacan, what makes a subject desirable
is what we refer to as libidinal transaction. In other
words, it’s the melding of the subject together with
this more or less structured image that we carry with
us in various ways. When an individual is in love, it is
actually his/her own ego that he/she loves. What the
individual makes real on an imaginary level is his/her
own ego (Silverman, K., 2007: 73). Exploring further into
psychoanalytical theory from here, we can continue
our efforts to understand the aesthetic equivalent of
Pulat’s paintings. Again, the Lacanian theory exposes
the structured subject specified above with the “mirror
stage” theory. The Mirror Stage is when a 6-8 month
child excitedly recognizes his/her image, as a whole,
in the mirror. When a person captures him/herself from
an image, through mediation, (this reflector can also be
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the mother) that reflects back, it predicts that
the person can fictionalize him/herself thanks to the
image that’s reflected to him/her by another person.
(Kızıltan, H., 2012)
The subject that has strong desires to get closer
generally reflects insufficiency not fullness, incongruity
and confusion instead of preciseness. The subject
indistinctly distinguishes the irreducible heterogeneity
of the physical ego using the distance from the regular
ideal of the inner-receptive coordinates, and this can
only be done with extremely dystopic segments using
physical fantasy. This fantasy will result in a deadly
competition to occupy the frame of this idealized
image in the face of extreme feelings of aggressiveness
toward anyone who is considered perfect or complete.
Idealizing this image is actually assuming it as
a desired mirror. This superior value of the mirror image
comes from the ability to replace what’s lost when
the subject is mentioned. (Silverman, K., 2007: 75)
The mirror image is a “mirage” that prevents the
subject from distinguishing its basic nihility or it’s
“being-toward-death”, it’s an attractive bait that
encourages the subject to continuously chase that
imaginary abundance, for which the inevitable end is
physical disintegration. The subject’s attempt to come
closer to the ideal imago can be interpreted as definite
proof of imperfection. Nonetheless, the subject protects
itself due to its lack of knowledge again with this
imago (Silverman, K., 2007: 75). Setting off from here,
Kaja Silverman approaches cinema using Lacanian
psychoanalytical theory and states that cinematic
identification actually emerged from internalizing an
external image in an imaginary sense. (Silverman, K.,
2007: 137).
In short, the cinema images created by Murat Pulat on
canvas act as a way to complete the insufficient subject,
the most basic psychological need of the viewer. From
this perspective especially, he presents an image that

operates on a fantasmic level. In Zizek’s words:
“The thing that fantasy stages is not a stage where our
desire is fulfilled or fully met. Instead, it is the stage
that fulfils the desire itself and what actually stages it.”
(Zizek, S., 2008: 20). Murat Pulat makes the images he
has borrowed from the films of directors like Godard,
Truffault, and Bergman as the prime “mirror images”
for the viewer. The female figures chosen especially
make us consider that the artist is completing his
own personal image of a projective mother. The most
prominent of these women is no doubt Anna Karina.
Benjamin’s “Aura”*
In his essay “The Work of Art in the Age of Mechanical
Reproduction”, Benjamin suggests that parallel to
the change of technological processes related to the
production and distribution of art and reification of life,
the essence and nature of the art work also changes.
From here he introduced “aura”, one of his famous
theories. “Aura” is defined as a unique illumination
or brightness that surrounds an original work of art.
Uniqueness is given to works of art with the emotions
of “here” and “now”. Hence, setting off from a person
or a subject, the “aura” that can be defined as an
unworldly cover surrounding it exists in nature, and
is shaped by any distance forming a vision of its own.
This inaccessibility is the fundamental quality of the
“aura” or works of art. The exclusivity of a work of art is
related to the impossibility of it being separated from
its position within tradition (Sevim, B., A., 2010).
When attempting to determine which aesthetic
conditions “aura” gives to something, it’s extremely
important to remember that Benjamin does not simply
relate “aura” to distance. Benjamin argues that distance
should be perceived relatively with what is close.
In saying so, he emphasizes the need for identification
between the viewer and the subject with “aura”,
and this can actually be made possible by simple
idealization, or elevating the subject to a “cult image”.
This elevation, beyond everything else, is added to an

area which is complicated enough to illuminate the
subject in new ways, as is the case in psychics,
in this way, necessitates that the viewer demands
an imaginary relationship with what will otherwise
remain alien. (Silverman, K., 2007: 155)
It’s in this sense exactly that Murat Pulat puts forward
a painting language that allows the viewer to enter
the imaginary*** and that makes the “aura” possible.
The cult films of cinema transform into captivating
aesthetic subjects with all their originality in the eyes
of the viewer in oil paintings, which have held
a privileged place ever since the Renaissance.
In this way, the two sides of the contradictory world of
contemporary art are able to come together.
*Aura: “Aura” is defined as a unique illumination or
brightness that surrounds an original work of art.
The halo around the figure of Jesus is a good example.
**Reification: “Reification” is one of the most striking
and most easily understood concepts among those
used to define the destruction imposed on social
relationships by capitalism. Used to define the concrete
effects of capital on the conscience, the concept
found life through Marx’s analysis of “commodity
fetishism” and his 1844 handwritings on the concept
of “depersonalization”. It was later developed in
Lukac’s historically significant “History and Class
Consciousness”.
***Imaginary: “The Imaginary, The Symbolic and
The Real” are the main concepts of Lacan’s theoretic
psychoanalysis. Lacan assesses these concepts while
explaining the road that a child, what is a biological
being, takes towards becoming human, in other words,
becoming a cultural object. The ego and its living area
firstly belong to “The imaginary”. This is a phase that is
yet to separate from what’s not natural. Later, when the
Name-of-the-Father comes into play, “The Symbolic”
structure suppresses what is “Imaginary”.

Lacan, J., (2012), Psikanaliz Deneyiminin Ortaya Koyduğü Biçimiyle«ÖZNE-BEN»İN İŞLEViNİN OLUŞTURUCUSU OLARAK AYNA EVRESİ, http://www.felsefeekibi.com/site/default.asp?PG=1399
Sevim, B., A., (2010), Walter Benjamin’in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: “Aura”, “Öykü Anlatıcısı” ve “Flâneur”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Sayı 3/11.
Silverman, K., (2006), Görünür Dünyanın Eşiği (The Threshold of the Visible World), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Zizek, S., (2008), Yamuk Bakmak – Popüler Kültürden Jacques Lacan’a Giriş (Looking Awry – An Introduction to Jacques Lacan Through Popular Culture), Metis Yayınları, İstanbul.

2011
SERIES

2011

INTER
FACE

SERiSi

ARA
YÜZ

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160X160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x160 CM

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x140 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // DİPTİK // OIL ON CANVAS // DİPTYCH 320x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x140 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x140 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x180 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x180 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x140 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 CM

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x180 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x140 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x140 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x140 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x140 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x140 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x140 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x160 cm

ARAYÜZ SERiSi // INTERFACE SERIES

TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x180 cm

MURAT PULAT
1978 Akşehir, Türkiye // Born in 1978 Aksehir, Turkey.

Eğitim // Education
1998-2002 Marmara Üniversitesi - A.E.F. // 1998-2002, Marmara University - A.E.F.

Solo Sergiler // Solo Exhibitions
2009 Sinyal Yok - C.A.M. Galeri 2008, İstanbul
No Signal - C.A.M. Gallery, Istanbul
2008 Son - Tevfik İhtiyar Sanat Galerisi, İstanbul
The End - Tevfik İhtiyar Art Gallery, Istanbul

Seçilmiş Grup Sergileri // Selected Collective Exhibitions
2011 Pop Art Extended - Gallery Linart&ALAN İstanbul
Pop Art Extended - Gallery Linart&ALAN Istanbul
2011 Contemporary Bodrum - ALAN İstanbul - Haluk Elbe Sanat Galerisi, Bodrum Kalesi
Contemporary Bodrum - Organized by ALAN Istanbul - Haluk Elbe Art Gallery, Bodrum Castle
2011 Scope Basel Sanat Fuarı - ALAN İstanbul, Basel, İsviçre
Scope Basel Art Show - With ALAN Istanbul, Basel, Switzerland
2011 Yumuşak Şehir - Küratör: Nihan Çetinkaya, ALAN İstanbul, İstanbul
Soft City - Curated by Nihan Çetinkaya, ALAN İstanbul, Istanbul
2011 Objet Petit a - ALAN İstanbul
Objet Petit a - ALAN Istanbul, Istanbul
2009 Benim Sevgili Personam - ALAN İstanbul, İstanbul
My Sweet Persona - Collective Exhibition, ALAN Istanbul, Istanbul
2008 SUMMER - DIALOG - Bosporus an der donau, Viyana, Avusturya
SUMMER - DIALOG - Bosporus an der donau, Wien, Austria
2007 Diyalog İsmet Doğan - Murat Pulat - Feshane Art Bosphorus, İstanbul
Dialog İsmet Doğan – Murat Pulat Collective Exhibition - Feshane Art Bosphorus, Istanbul
2006 Summart’07 Ressamlar Kampüsü, Chisinau, Moldova
Summart’07 Painter’s Campus - Chisinau, Moldova
2004 Goethe Enstitüsü Dürer Sanat Galerisi, İstanbul
Collective Exhibition - Goethe Insttute Dürer Art Gallery, Istanbul
2004 31. DYO Yarışma Sergisi - İstanbul
31. DYO Art Contest Exhibition - Istanbul
2003 Talens Yarışma Sergisi - İstanbul
Talens Art Contest Collective Exhibition - Istanbul
2003 Gallery Turkuaz (prints&paintings) - Michigan, USA
Gallery Turkuaz Collective Exhibition (prints & paintings) - Gallery Turkuaz, Michigan, USA
2002 Marmara Üniversitesi Mezuniyet Sergisi - Cadde Bostan Kültür Merkezi, İstanbul
Marmara University Graduation Exhibition - Caddebostan Cultural Center, Istanbul

